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SAMMANFATTNING 

Författare: Therese Olsson & Emma Palmqvist 
  
Titel: “Alla som sjunger förstår ju att det är viktigt” - En studie om sångelevers tankar kring det 
sångtekniska begreppet stöd 

  
Title in English: ”Everyone who sings knows that it’s important” - A study of students thoughts 
regarding the concept of breath support in singing education 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sångelever talar om sina uppfattningar om, 
och sitt arbete med, stöd. För att ta reda på detta använde vi oss av kvalitativa intervjuer med 
sex stycken sångelever på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. Huvuddragen i 
de uppfattningar som vi mötte var att stöd är nödvändigt för att sjunga hälsosamt, speciellt vid 
starka och höga toner. De flesta av våra informanter hade svårt att uttrycka sig verbalt om vad 
som sker i kroppen vid stödanvändning, trots att flera uppgav att de har lätt för att använda sig 
av stöd rent praktiskt. Informanterna kopplar främst stöd till bukmuskulaturen och andningen. 
Andra områden så som rygg, bröstkorg och solarplexus anses också vara kopplade till stöd. 
Informanternas stödövningar går oftast ut på att känna muskelaktivitet någonstans i kroppen. 
Genom en fenomenografisk ansats har vi även kunnat ta reda på hur och på vilket sätt 
informanterna talade om sina uppfattningar. De flesta uppfattningarna beskrivs utifrån 
kroppsliga erfarenheter, i motsats till anatomiska förklaringar. Informanterna hade relativt goda 
uppfattningar om stöd samtidigt som de hade svårt att verbalisera sin kunskap.  
 

Nyckelord: stöd, andning, sångteknik, sång, elevperspektiv  
 



!

!

!

FÖRORD 
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vill givetvis tacka vår handledare Susanna Leijonhufvud för goda råd och nya synvinklar under 
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klasskamrater samt Christer Bouij som varit en extra handledare. 
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Dithmer, manager för CVT (Komplett Sångteknik 2009) samt Daniel Zangger Borch (Stora 
Sångguiden 2008b). Uppsatsen är mer levande med dessa bilder. 
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1. INLEDNING 
När vi började ta sånglektioner under första året på gymnasiet och våra sångpedagoger talade 
om stöd, låg fokus främst på att arbeta med magen. Uttrycket “sjung med magen” användes 
flitigt av olika pedagoger men samtidigt var vi inte säkra på vad det egentligen innebar. Enligt 
våra erfarenheter var stödövningar någonting som främst skedde i början av sånglektionen och 
det var inte alltid som dessa övningar återkopplades till själva sången. I de fall där stödövningar 
kopplades till en sång eller en speciell fras, hade vi lättare för att förstå vad stödet var bra för. 
Det är inte heller alla av våra sångpedagoger som lagt vikt vid att jobba med eller tala om själva 
stödarbetet. Vi förstod aldrig riktigt vad som hände i kroppen vid stödanvändning, och har 
därför haft svårt att bedöma huruvida vi använde stödet “korrekt” eller inte. Båda två har nu 
genomgått ett antal olika musikutbildningar, allt från estetiska programmet på gymnasiet och 
olika folkhögskolor till musikhögskolan. Under dessa år har vi sammanlagt mött 18 olika 
sångpedagoger och dessutom ett stort antal körledare som delvis har talat om, men även arbetat 
med stödet på olika sätt. Vi inser nu att de flesta talade om samma sak, men på olika sätt. Detta 
har lett till att vi har fått en otydlig bild av stödet då det kändes motsägelsefullt att en del 
pedagoger exempelvis talade om muskelaktivitet, en del om avspänning och en del om ett 
motstånd. Dessutom har vi upplevt att våra pedagoger haft olika åsikter om hur viktigt stöd är. 
Allt detta har förmodligen påverkat oss som blivande sångpedagoger och det kan finnas en risk 
att vi oreflekterat tar efter våra tidigare lärares arbetssätt. I och med denna undersökning har vi 
haft möjlighet att skapa en ökad förståelse och medvetenhet för våra egna uppfattningar om 
stöd. Vi har varit tvungna att analysera våra egna upplevelser och dessutom mer ingående lära 
oss om vad som sker rent fysiologiskt i kroppen vid stödanvändning. Vi hoppas få stor 
användning av detta i vår framtida sångundervisning, då stöd ska verka som en hjälp och inte 
ett hinder.     
 
Stödbegreppet har vidgats mer och mer under årens gång och vi ser nu att “magen” inte behöver 
vara i fokus. Vi anser att det inte är tillräckligt att endast fokusera på bukmuskulaturens 
aktivitet, då denna snäva bild kan leda till spänningar som inte är till sångarens fördel. En 
kombination av kontrollerad andning, energi och gestaltning skulle enligt oss kunna bidra till att 
hitta sitt stöd. En tanke om att ha med sig hela kroppen när man sjunger skulle kunna vara ett 
sätt att integrera dessa olika delar på ett naturligt sätt och därmed skulle stödet kunna komma 
automatiskt. Vi tror att stöd kan upplevas på olika sätt beroende på individ, och att detta är 
någonting som sång- och körpedagoger bör vara medvetna om.    
 
Vi har valt att bygga vidare på Amy Masons och Helena Tunhavs (2010) examensarbete där de 
undersöker sångpedagogers syn på stöd. Vi tyckte att det skulle vara intressant att byta 
perspektiv från sångpedagoger till sångelever och istället undersöka hur sångelever talar om 
sina uppfattningar om, och sitt arbete med, stöd. Som blivande sångpedagoger kommer detta att 
vara relevant kunskap då vi genom att studera litteratur i ämnet har fått en tydligare bild av vad 
som sker i kroppen vid stödarbetet, men också att vi genom intervjuer fått mer kunskap om 
sångelevers faktiska uppfattningar om stöd. Avslutningsvis kommer vi att diskutera våra 
resultat i relation till sångpedagogernas perspektiv som Mason och Tunhav (2010) presenterar.  
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2. BAKGRUND 
Vi är medvetna om att fler har forskat om uppfattningar om stöd och har i vårt sökande efter 
liknande undersökningar hittat några som vi anser har relevans för vår studie och som 
presenteras i detta kapitel.  
 
Mason och Tunhav (2010) har undersökt hur sångpedagoger beskriver och arbetar med stöd. 
Flera av deras informanter har själva haft problem att förstå vad stöd är och hur de ska använda 
det på bästa sätt. Det finns därför en problematik kring stöd och hur man ska få sångelever 
förstå hur det ska användas. Alla informanter delar uppfattningen om att stödet hör ihop med 
kontroll av andningen, luftströmmen och lufttrycket samt att arbeta med kroppen. Hållning, 
förankring och motstånd kopplas också till stöd. Även litteraturen som Mason och Tunhav tar 
upp kopplar stöd till andning och god hållning eftersom dålig hållning påverkar andningen 
negativt. Exakt hur stödet fungerar finns det olika åsikter om, men diafragman och muskler som 
är kopplade till mage, rygg, och bröst nämns av de flesta. Trots att det råder delade meningar 
om vad stöd är och trots att det inte finns någon exakt fysiologisk förklaring på vad som händer 
i kroppen vid stödanvändning, är de allra flesta eniga om att det är en extremt viktig byggsten 
för sången, även om alla sångpedagoger inte använder just ordet stöd. Informanterna menar att 
metoden för att arbeta med stöd måste variera från elev till elev eftersom stöd kan innebära 
olika saker för olika personer. Till viss del kan man också behöva ta hänsyn till genre då viss 
musik kräver mer stöd än andra, till exempel kräver höga och starka toner mer stöd än låga och 
svaga. Elevers missuppfattningar om stöd kan ibland vara ett problem. Bukmuskulaturen har 
del i stödarbetet, men det finns även fler delar av kroppen som kopplas till stöd. En vanlig 
missuppfattning om stöd är just att magen ska kännas som när man sitter på toaletten eller som 
att man har kramp i magen. Ett felaktigt fokus på att spänna magen kan leda till onödiga 
spänningar på andra ställen i kroppen, exempelvis kring struphuvudet. Olika metoder för stöd 
beskriver också olika delar av kroppen som ska vara i fokus, men att diafragmans arbete är 
central är gemensamt för de flesta. Några övningar som informanterna berättar att de gör med 
eleverna är bland annat att de får sätta händerna i sidorna och själva försöka känna stödet, de får 
sträcka på sig för god hållning och de får försöka vidga bröstet. En gemensam åsikt är att det 
viktigaste är att anpassa metoder och språk efter varje individ (ibid).  
 
Även Ester-Marie Reinedahl (2009) har undersökt sångpedagogers syn på andning och stöd 
samt vilka olika metoder och övningar som används i sångundervisningen. Reinedahl har 
intervjuat sex stycken sångpedagoger som till stor del har liknande uppfattningar och åsikter om 
vad stöd är och hur man ska undervisa i andning och stödteknik. Först och främst är alla 
informanter eniga om att stöd är en förutsättning för utveckling inom sång, och de menar alla 
att stöd är till för att inte skada rösten, för att spara på luften och kunna hålla en fras längre samt 
att kunna styra lufttrycket. De kopplar stöd till hållning, andning och placering av struphuvudet. 
Alla informanter är också överens om att stödet bör vara etablerat i hela kroppen, att man bör se 
rösten och kroppen som en helhet, dock menar de att det största arbetet görs av 
bukmuskulaturen, bäckenbenet och diafragman. Reinedahl nämner tre olika arbetssätt som 
informanterna använder sig av: tekniskt – att förklara exakt vad som händer i kroppen, fysiskt – 
att försöka skapa den känsla i kroppen som finns när stöd används, samt mentalt – att använda 
bildliga uttryck och blomsterspråk. Några föredrar att noggrant förklara vad som sker tekniskt i 
kroppen och tycker det är viktigt att eleverna har kunskap om detta. Några tycker att ett sådant 
fokus istället kan göra eleverna förvirrade, men att det givetvis också beror på hur eleven är 
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som person. Dock är alla informanter överens om att för mycket tid och fokus inte ska läggas på 
det tekniska för nybörjare, då det skulle kunna ge minskad sånglust samt låsa eleverna i ett 
teoretiskt tankesätt. De är också eniga om att det inte går att göra en gemensam plan över hur 
undervisningen ska se ut då alla elever är olika och kräver olika metoder och förklaringar. 
Informanterna menar att en sångpedagog måste kunna använda sig av alla olika metoder i sin 
undervisning, att det är viktigt att vara flexibel och kunna arbeta på olika sätt. De är rörande 
överens om att det absolut viktigaste är hur dessa övningar är anpassade till respektive elev, att 
det gäller att vara lyhörd för varje elevs enskilda behov och sätta just den personen i fokus, då 
en metod som fungerar bra på en person kan vara helt fel för någon annan (ibid).  
 
Emma Leijon och Jenny Löfberg (2011) har undersökt om ett standardiserat språk behövs i 
sångundervisningen, hur sångpedagoger resonerar kring sitt språk i undervisningen samt hur 
sångelever uppfattar lärarens instruktioner. Leijon och Löfberg har gjort intervjuer både med 
sångpedagoger och sångelever från gymnasieskolan. Sångpedagoger är färgade av sin egen 
bakgrund och sina egna erfarenheter av utbildning, sånglektioner samt genrebakgrund. Det är 
troligt att det inom sångvärlden skapas ett sätt att uttrycka sig på vilket i sin tur kan leda till att 
många lärare kanske använder ett likande språk. Leijon och Löfberg har frågat sina informanter 
om de anser att det borde finnas ett standardiserat språk i sångundervisningen för att undvika 
missförstånd och skapa ett gemensamt sätt att tala om sång på. Detta ställer sig alla 
lärarinformanter negativa till då de anser att det skulle göra att de kände sig låsta och de tror att 
det snarare skulle hindra undervisningen än att hjälpa den framåt då de inte skulle kunna 
anpassa sig efter den enskilda eleven. De menar att sångpedagoger måste anpassa sitt språk 
efter varje elevs ålder, utveckling och förståelse samt att elever och lärare måste hitta ett 
gemensamt språk. Sångpedagogen måste också ha en medvetenhet kring sin språkanvändning 
då språket är av betydande del i sångundervisningen. Alla lärarinformanter använder både 
blomsterspråk och tekniska förklaringar i sin undervisning, men anpassar sig efter den enskilda 
eleven. Flera menar att blomsterspråk kan vara till hjälp när svåra saker ska förklaras, men att 
det också kan bli flummigt och svårförstått. Detta menar även en av elevinformanterna som 
säger att det ibland kan vara svårt att förstå instruktionerna och att det är lättare att göra fel när 
läraren använder blomsterspråk och inte pratar så mycket tekniskt. Detta kan bero på att även 
blomsterspråket i sig måste anpassas till varje elev och sångpedagogen måste kunna förklara i 
sådana bilder som eleven kan relatera till. Eftersom bilder inte kan ersätta exakta förklaringar 
om det fysiologiska som händer i kroppen menar Leijon och Löfberg att en kombination vore 
det bästa eftersom eleverna då får en möjlighet att koppla ihop dessa saker och förhoppningsvis 
få en större förståelse (ibid). 
 

2.1 Definitioner 
I denna uppsats kommer en del rösttermer att användas. Nedan presenteras en kortare ordlista 
som förklarar några av de termer som återkommer och som vi anser kan behöva en förklaring. 
 
Adduktion  Sammanförande av stämbanden 
 
Diafragma  Inandningsmuskel som sitter vid mellangärdet, även kallad 

mellangärdesmuskel 
 
Fonation  Produktion av tonande ljud  



!

%!

!

 
Forcering  För högt lufttryck på stämbanden vid sång 
 
Glottis   Stämbandsspringa 
 
Larynx   Struphuvud 
 
Resonans   Återklang i resonansrummet  
 
Solarplexus  Ansamlingar av nervceller i bakre bukhåleväggen 
 
Subglottalt tryck Lufttrycket i luftvägarna under glottis 
 
2.2 Tidigare forskning om stöd 
 

Stöd [...] avser känslan av balans mellan aktiviteten i andningsmusklerna och fonationen. 
Fysiologiskt tycks stöd sammanhänga med en ändamålsenlig styrning av subglottala 
trycket (Sundberg 2001, s. 286). 

 
Innbörden av termen stöd är inte helt självklar enligt Johan Sundberg (2001) och han väljer 
därför att själv inte använda sig av ordet. Trots det påpekar han hur viktigt det är att sjunga med 
stöd för den som vill nå framgång inom sång. Enligt Daniel Zangger Borch (2008a) är stöd ett 
sätt att kontrollera andningen så att adduktionen är lagom anpassad för den önskade tonen. 
Även Per Lindblad (1992) nämner styrning av andningen som en stor del av stödet. Han 
påpekar vikten av att använda sig av stöd, att låta både diafragman och bukmuskulaturen vara 
aktiva under utandningen för att kontrollera det subglottala trycket, men också för att inälvorna 
ska hållas i styr. Lindblad beskriver även stöd som att inandningsmusklernas aktivitet behålls 
även under utandningen. Att stöd är en kombination av andning och adduktion menar även 
Lone Rørbech (1999), men hon nämner även hållning och resonans som viktiga delar i 
stödarbetet. Rørbech anser att stödprocessen är komplex eftersom det är många olika faktorer 
som spelar in. Då stämbanden inte går att styra av viljekraft måste man kunna hantera och styra 
alla de muskler som hör ihop med röstapparaten för att kunna utnyttja röstens funktion fullt ut. 
Rørbech skriver om flera olika stöd som tillsammans bildar ett helhetsstöd. De olika stöden 
kallar hon för resonansstödet, det muskelarbete som skapar bästa resonansen för önskat ljud, 
kroppsstödet, som skapar en god kroppshållning och kompressionsstödet som är det 
muskelarbete som gör att man kan kontrollera hals- och andningsmuskler och få en fri 
mellangärdesandning. De olika stöden går dock in i varandra och är beroende av varandra. Stöd 
är alltså ett samarbete mellan de olika muskler som bestämmer vilket tryck utandningsluften 
ska ha, med vilken kraft adduktionen sker samt vilken kroppshållning och balans vi har (ibid). 
Ingo R. Titze (1994) menar att det finns två olika metoder för stöd och han kallar dem för 
päronformat uppåt och päronformat nedåt. Den första metoden, päronformat uppåt, går ut på 
att bröstkorgen hålls hög och stabil och att med minsta möjliga sammandragning eller 
utvidgning av bröstkorgen få diafragman och bukmusklerna att styra luftflödet. Den här 
metoden sparar troligtvis energi då man förhindrar att bröstkorgen känns tung när den 
sammandrar eller utvidgar sig. I den andra metoden, päronformat nedåt, läggs mer fokus på att 
upprätthålla ett stabilt subglottalt tryck och mindre betoning på bröstkorgens rörelse eller 
position. Man kan tänka sig att trycket fördelas utåt och nedåt, därför har metoden ibland också 
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kallats för “ned-och-ut”-metoden. Detta ska hindra luftstrupen från att snörpas ihop vilket 
skulle försvåra produktionen av en fri ton. Vilken av de två metoderna som lämpar sig bäst är 
individuellt, då det beror på vilken kroppstyp och vilka psykologiska förutsättningar man har. 
Därför menar Titze att den ena metoden inte kan ses som bättre än den andra. Titze menar alltså 
att det inte är bra att föredra en metod framför en annan eftersom det kan ge dåligt resultat, då 
en metod som passar en person kan vara helt fel för någon annan (ibid).  
 
2.2.1 Andningsapparaten 
Kroppen har två stora hålrum: bröstkorgen och buken. Dessa två är avskilda från varandra 
genom diafragman. Bröstkorgen fylls nästan helt upp av lungorna som vilar på diafragman. Ett 
andetag skapar förändringar i dessa hålrum (se Bild 1) (Rørbech 1999).  

 
Bild 1. Talapparaten och tillika röstinstrumentet. (Källa: Sonesson, 1968.)  
(Lindblad 1992, s. 10).  
 
Själva andningsapparaten består av lungorna och de olika muskelgrupper som används vid 
inandning: de yttre interkostalmusklerna samt diafragman, och vid utandning: de inre 
interkostalmusklerna samt bukmuskulaturen (se Bild 2). Lungorna och bröstkorgen är båda 
elastiska i sin struktur på det viset att de kan vidgas och dras ihop. Vid inandning hjälper 
diafragman och de yttre interkostalmusklerna till att vidga bröstkorgen och därmed öka 
volymen i brösthålan. Detta gör att lufttrycket sjunker och luft sugs in. Utandningen styrs av de 
inre interkostalmusklerna samt bukmuskulaturen, som tillsammans sammantränger bröstkorgen 
och därmed minskar brösthålans volym så att trycket ökar varefter luften pressas ut (se Bild 2). 
Interkostalmusklerna går mellan revbenen och består av två olika typer: de yttre, som används 
för inandning och de inre, som används vid utandning (Lindblad 1992, Rørbech 1999, Sundberg 
2001, Zangger Borch 2008a). Rørbech (1999) nämner de yttre interkostalmusklerna och 
diafragman som de främsta och viktigaste musklerna för inandning, men hon nämner också ett 
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flertal muskler som hon menar påverkar inandningen men är av mer sekundär betydelse. 
Angående utandning nämner även hon att bukmuskulaturen ska vara aktiv, och menar att det 
handlar om fyra olika bukmuskelgrupper: de yttre sneda, de inre sneda, de tvära och de raka 
bukmusklerna (se Bild 2) (ibid).  
 
Diafragman är en viktig muskel för inandning. Dess kanter sitter fast i nedre delen av 
bröstkorgen och är i sitt sammandragna läge platt. I motsatt läge är den välv uppåt, som en upp-
och-nedvänd skål. Vid inandning sammandras diafragman och ger plats åt lungorna så att de 
kan fyllas av luft. Vid utandning är det istället bukväggsmusklerna som sammandras, och 
mellangärdesmuskeln hamnar då i läget där den buktar uppåt och återigen ger mindre plats åt 
lungorna så att luften pressas ut (Sundberg 2001).   
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 2. De viktigaste in- och utandningsmusklerna. Mellangärdet och de yttre intercostalmusk-
lerna vidgar brösthålans volym och är därför inandningsmuskler. De inre intercostalmusklerna 
och diverse bukmuskler minskar volymen och är därför utandningsmuskler. Ytterligare ett antal 
muskler kan medverka i andningen. (Källa: Hixon, 1973, och Hardcastle, 1976.) (Lindblad 
1992, s. 10).  
 
2.2.2 Subglottalt tryck 
Både Lindblad (1992) och Sundberg (2001) nämner kontroll av det subglottala trycket som en 
viktig del i sin förklaring av stöd. Det subglottala trycket är lufttrycket i lungorna under glottis 
och det påverkar luftströmmen vid utandning. När stämbanden är adducerade och luftströmmen 
passerar kommer röstens råljudmaterial att produceras och det är således det subglottala trycket 
som bestämmer röststyrkan. Ett ökat subglottalt tryck innebär en ökad röstvolym, men vid sång 
spelar också tonhöjden in på så sätt att höga toner kräver ett högre tryck än låga toner. Det är 
viktigt att kunna anpassa trycket till just den tonen som önskas eftersom ett för högt tryck, i 
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förhållande till vad som var avsett, innebär att stämbanden får kämpa emot vilket kan leda till 
en pressad fonation och rösttrötthet. Otränade sångare riskerar alltid att pressa rösten vid stor 
röststyrka, just eftersom det krävs ett lagom högt subglottalt tryck som samtidigt ska balanseras 
med adduktionskraften i larynx (ibid).  
 
Även Rørbech (1999) påpekar vikten av att ha kontroll över andningen. Hon skriver att man 
måste behärska in- och utandningsmusklerna, diafragman och bukmuskulaturen, för att kunna 
kontrollera andningen och för att styra det subglottala trycket. Det subglottala trycket bestäms 
av spänningsförhållandet mellan stämbanden, diafragman och bukmuskulaturen. Genom att 
variera spänningsgraden från bukmuskulaturen och diafragman kan trycket regleras och hållas 
jämnt. Första steget i processen att skapa ljud sker när diafragman och bukmuskulaturen 
sammandras och ett övertryck bildas i bukhålan. Sedan överförs trycket till brösthålan och det 
är spänningsförhållandet mellan diafragman och bukmuskulaturen som bestämmer vilken 
styrka trycket ska ha. En ökning av bukmuskulaturens spänning, eller minskning av 
diafragmans spänning, kommer att öka det subglottala trycket. Samma sak gäller tvärt om, om 
spänningen i diafragman ökas, kommer det subglottala trycket att minska. Tryckets styrka beror 
även på stämbandens inställning. För att en lagom balans ska uppstå mellan trycket och 
stämbandens motstånd måste stämbandens spänning och adduktion anpassas (ibid). 
 
2.2.3 Vitalkapacitet 
Över lag ställs mycket högre krav på rösten vid sång än vid tal. Eftersom utandningsfraserna 
oftast är längre i sång går det längre tid mellan andningspauserna, vilket kräver att man 
använder fler andningsmuskler än vid tal. Exempelvis används sällan ryggmusklerna vid tal, 
medan de är mer aktiva vid sång. Sång kräver också att man använder en större del av sin 
vitalkapacitet. Skillnaden mellan maxvolym och restvolym är det som kallas för vitalkapacitet 
och den kan utvidgas genom träning. När man har gjort en maximal inandning och sedan andats 
ut så mycket man kan, återstår en restvolym av luft i lungorna. Man lär sig att pressa ut och 
utnyttja mer av den luft som finns kvar i lungorna genom att minska restvolymen. Att en 
sångare kan hålla långa toner och fraser utan andningspaus, beror alltså inte på att lungvolymen 
utökats, utan att man lärt sig att utnyttja mer av den luft som finns genom att pressa ihop 
lungorna mer (Lindblad 1992, Sundberg 2001). 
 
2.2.4 Kroppsställning 
God kroppshållning är viktigt för att kunna utnyttja stödet på bästa sätt. Hållningen påverkar 
hur väl resonansen kan utnyttjas och därmed påverkas tonens klangkaraktär. En stående 
ställning är den bästa för att nå optimal röstfunktion i både tal och sång. En stående ställning 
underlättar dessutom diafragmans arbete (Rørbech 1999). Kroppsställningen är viktigt för att 
kunna styra det subglottala trycket. Lungvolymen påverkas av andningsmuskulaturen, av 
bröstkorgens elasticitet och av tyngdkraften. När vi står upp vill tyngdkraften dra mellangärdet 
nedåt, men bukväggsmusklerna hindrar det från att halka nedåt och framåt och verkar då som 
en inandningskraft. Om vi istället ligger ner kommer tyngdkraften att vilja dra bukinnehållet 
inåt, mot bröstkorgen, och närmast tjäna som en utandningskraft (Sundberg 2001). 
 
2.2.5 När orden inte räcker till  

Bildliga uttryck och metaforer används dagligen i sångundervisning och bland människor som 
sjunger, och många av dessa uttryck är vi så vana vid att vi inte ens tänker på att de används. 
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Metaforerna kan ofta kopplas ihop med hur kroppen känns och vid inlärning av nya och 
svårbegripliga saker kan de vara till hjälp genom den kroppsliga erfarenheten. Metaforerna 
används alltså som ett sätt att förklara det obekanta på ett sätt som är mer bekant, så att vi ska 
ha något att relatera till. Det blir som en hjälp för tanken, att på enklare sätt förklara sådant som 
kan vara svårt att beskriva exakt. Även om det går att förklara exakt vad som händer i kroppen 
vid sång, så är det något som är mycket komplext och som kan vara svårt att förstå. Det finns en 
tradition bland sånglärare och körledare att använda sig av metaforer och bildliga uttryck i sin 
sångundervisning och i sin förklaring av sångtekniska företeelser. Detta kallas ibland för 
blomsterspråk och har troligtvis vuxit fram från en tid då det saknades vetenskap och mer 
konkreta förklaringar på de svårbegripliga sakerna som händer i kroppen vid sång. Idag finns 
mycket mer fakta och vetenskap om röstens anatomi. Christina Larsson har intervjuat 
sångelever och undersökt hur de använder sig av och hur de upplever användningen av det så 
kallade blomsterspråket. Larsson frågar sig om dessa metaforer verkligen behövs idag när det 
finns en större kunskap och mer fakta om rösten. Hon kommer i sin undersökning fram till att 
metaforerna är nödvändiga i sångundervisning, men menar också att det finns en risk för 
missförstånd och felaktig användning av rösten. Fortsättningsvis menar hon att ju mer konkret 
metaforen är, desto lättare är det att begripa den. Det är viktigt att kunna skilja på känslan av 
vad som händer i kroppen och vad som sker anatomsikt. Ibland kan uttryck som att man ska 
tänka att tonen sitter i huvudet användas inom sång. Det kan då vara viktigt för läraren som 
använder detta uttryck att se till att eleven inte missuppfattar och skapar onödiga spänningar. 
Ett annat exempel kommer från en av Larssons informanter som menar att företeelsen stöd på 
enkelt sätt skulle kunna förklaras genom att man kan tänka sig att man sitter på toaletten och 
klämmer in magen. En sådan liknelse skulle kunna leda till en mycket pressad fonation då den 
kan bidra till missuppfattningen att magen ska spännas hårt och att man ska “ta i”. Ibland kan 
det dock vara lättare att exempelvis tänka sig att “öppna upp halsen som ett rör” istället för att 
försöka slappna av i musklerna runt stämbanden. Några andra metaforer och bildliga uttryck 
som informanterna i Larssons undersökning nämner är att “väcka stödet” och “ta i med magen” 
vilket ska beskriva en aktivitet i andnings- och stödmuskulaturen. Att tänka “stödmusklerna 
som ett gummiband” ska få tanken till att buk-, bröst och ryggmuskulaturen är elastisk. Att 
tänka på “glada punkten” och att man har “en tråd längs ryggen som går ut genom huvudet” ska 
uppmuntra till god hållning. Ett uttryck för en djup och vidgande andning kan vara att “andas 
från tårna” (Larsson 2010).  
 
Polanyi (1984) skriver om tacit knowledge som kan översättas till tyst kunskap. Han skriver 
“[...] we can know more than we can tell” (s. 4) och menar att vi vet och kan mycket mer än det 
vi kan uttrycka i ord. Till exempel kan vi känna igen en människa bland miljoner andra 
människor samtidigt som vi inte skulle kunna förklara exakt hur en person ser ut. Ett annat 
exempel är att veta hur en maskin fungerar, samtidigt som vi inte kan förstå maskinen på 
samma sätt som en ingenjör gör. Vi kan helt enkelt inte alltid överföra vår kunskap i ord, fast vi 
kan praktisera det (ibid). 
 
2.3 Sångmetoder 
 

Stöd betyder att motarbeta diafragmans naturliga strävan att släppa ut den luft som har inandats 
(Sadolin 2009, s. 15). 
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Stöd är alltså kopplat till kontroll av andningen. Genom att försöka “hålla tillbaka” luften i 
lungorna medan man sjunger, kan man kontrollera lufttrycket till den ton som ska produceras. 
För att detta ska fungera måste en rad olika muskler samarbeta antagonistiskt (d.v.s. som ett 
“motstånd” mot varandra) och detta för att hålla rätt balans och stabilitet till larynx. Det är 
därför viktigt att kunna kontrollera både ut- och inandningsmuskulaturen (Arder 2001, Bjerge 
& Sköld 1993, Brown 1996, Kayes 2004, Marek 2007, Moberg & Uggla 1984, Paton & Christy 
2002, Sadolin 2009, Zangger Borch 2008b). Kayes (2004) menar att man dels kan tala om stöd 
som ett begrepp kopplat till andningen och luftflödet, men även stöd som “förankring” i 
muskelgrupper som bidrar till att stabilisera fonationen.  
 
2.3.1 Hållning, en förutsättning för god andning 
God hållning är en förutsättning för att andningen ska fungera fritt och på bästa sätt. Hållning 
och andning hör därför ihop då dessa tillsammans bidrar till effektiv lufttillförsel vid sång. Vid 
dålig hållning expanderas inte lungorna i sin fulla kapacitet, och detta påverkar i sin tur 
andningen och även sången. God hållning ger en bra balans i kroppen (Arder 2001, Bjerge & 
Sköld 1993, Brown 1996, Eken 1998, Elliot 2009, Hemsley 1998, Marek 2007, Paton & Christy 
2002, Zangger Borch 2008b). 
 

Dancers who train their bodies virtually every day of their professional lives are very easy to 
recognize. The same applies to most successful athletes. It should be so in the case of singers, who 
should be recognizable, above all, by the carriage of the head, neck, and upper spine (Hemsley 
1998, s. 27). 

 
Thomas Hemsley (1998) menar att man bör kunna känna igen en sångare på grund av den goda 
hållningen av huvud, nacke och övre ryggrad på samma sätt som man känner igen en dansare 
eller atlet på den vältränade kroppen. Han nämner också att god hållning gör sångaren alert och 
redo för att sjunga (ibid). Hållning är en balanserad uppställning av kroppens muskler och 
skelett. Diafragmans fibrer är fästa vid ländkotorna. Ländkotpelaren är i sin tur viktig för 
hållningen då den är nära kroppens “mittlinje”. Om ryggraden är för böjd blir dessa fibrer för 
sträckta, vilket resulterar i att diafragman inte tillåts att sammandras optimalt. Diafragmans 
arbete påverkas därför av hållningen (Brown 1996). Zangger Borch (2008b) menar att man ska 
stapla upp kroppen ovanför vristens framsida när man står upp samt att kroppen ska balanseras i 
en rak linje med bäckenet (se Bild 3). För att hitta en god hållning kan man stå med fötterna i 
höftbredd, gå upp på tå och långsamt gå tillbaka för att sedan stanna när hälarna precis når 
golvet. Han menar att det är viktigt att träna upp god hållning som vuxen, eftersom rygg- och 
bukmuskler ofta är försvagade (ibid). Ett annat sätt är att tänka på att ryggen ska vara rak och 
axlarna avspända. Det är viktigt att undvika framskjutet huvud och haka (Elliot 2009). 
Spänningar i kroppen kan uppstå från avsaknad av balans, varför det är viktigt att inte vara för 
spänd men inte heller för avslappnad. Det finns på så sätt en fara i att tro att avslappning botar 
spänningar. Om man är för avslappnad när man sjunger så får man inte rätt energimängd som 
behövs, vilket kan leda till spänningar och röstproblem. Man måste därför försöka återvinna 
själva balansen mellan spänning och avslappning (Hemsley 1998).  
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Bild 3. Hållning när du sjunger stående. Den raka linjen som går genom kroppen vid god 
hållning i förhållande till när kroppen är ur balans. (Zangger Borch 2008b, s. 16). 
 
2.3.2 Andningsmuskulatur 
Vid inandning sammandras och sänks diafragman vilket skapar mer plats åt lungorna och deras 
syreintag. Medan lungorna expanderar så utvidgas bröstkorgen med hjälp av de yttre 
interkostalmusklerna. Diafragmans sänkning bidrar till att inälvorna pressar sidorna runt midjan 
utåt. Vid utandning åker diafragman upp till sitt ursprungliga läge medan de inre 
interkostalmusklerna hjälper bröstkorgen att dra ihop sig och lungornas luft åker ut. 
Utandningen kan ses som “passiv” då luften strävar utåt (Brown 1996, Eken 1998, Kayes 2004, 
Marek 2007, Moberg & Uggla 1984, Paton & Christy 2002, Sadolin 2009). När sångaren andas 
in måste bukmusklerna vara avspända för att diafragman ska kunna röra sig fritt nedåt. Om 
musklerna inte är avspända fyller man upp bröstkorgen istället. Fel muskler belastas då och 
detta förhindrar andningen och själva tonbildningen (Arder 2001, Kayes 2004).  
 

During phonation, a considerable degree of activity takes place in the diaphragm in opposition to 
the forces working to expel air when a sound initiated. This acts as a control in establishing the 
desired compression for the tone (Brown 1996, s. 34). 

 
Oren L. Brown (1996) menar att diafragman måste motarbeta de viljestyrda krafterna som 
strävar efter att släppa ut luften från lungorna under fonationen. Detta motstånd bidrar till att 
kontrollera det subglottala trycket, det vill säga graden av lufttryck som är nödvändig för den 
önskade tonen (ibid). Om en sångare tar i för mycket med bukmuskulaturen åker diafragman 
för snabbt uppåt vilket leder till att luften tar slut snabbt. Om lufttrycket är för stort när det 
möter stämbanden så kan rösten lätt låta hård och vass samtidigt som rösten kan bli hes, trött 
och felintonerad (Bjerge & Sköld 1993). Cathrine Sadolin (2009) menar att det finns ett 
”naturligt stöd” i början av frasen, då diafragman fortfarande är kvar i sitt sänkta läge precis 
efter inandningen. Därför behövs det inte lika mycket energi till att stödja tonen i början. När 
luften börjar ta slut och diafragman strävar uppåt till sitt avslappnade läge krävs däremot mer 
aktivt arbete med att stödja tonen. Om en sångare håller händerna vid midjan ska händerna 
endast möta sidorna och inte pressas ut. När händerna börjar pressas utåt, finns det inte så 
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mycket luft kvar för att stödja tonen. Detta kallar Sadolin för “reservstöd” (ibid). Förutom att 
bröstkorgen sjunker vid utandning, så rör sig även bukmuskulaturen inåt, vilket leder till att 
luften snabbt pressas ut ur lungorna. Genom att istället försöka behålla revbenen utvidgade och 
diafragman nere (så som vid inandning) när man sjunger, får sångaren en bättre förutsättning 
för att hushålla med luften (Brown 1996, Paton & Christy 2002, Sadolin 2009). För att detta 
antagonistiska muskelsamarbete ska fungera menar Sadolin (2009) att man kan känna att 
området vid solarplexus strävar utåt, medan området vid naveln strävar inåt (se Bild 4). Det är 
viktigt att området vid naveln inte pressas utåt eftersom det kan leda till spänningar i svalget 
(ibid). Zangger Borch (2008b) menar att man ska försöka behålla inandningsmusklernas 
position som de är vid inandning, även vid utandningen. När man andas stora lungvolymer 
används mag- och bröstkorgsmuskler samt de nedre ryggmusklerna. Vid frasens slut, då luften 
börjar ta slut, ska dessa musklers aktivitet kännas (ibid). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4. Diafragman är spänd och trycker mot de nedersta revbenen, så att nedre bröstkorgen 
vidgas, så att det uppstår en utbuktning framtill vid solarplexus. (Sadolin 2009, s. 25). 
 
Även Kayes (2004) menar att naveln ska gå inåt och att sidorna vid midjan ska gå utåt vid 
fonation. Sadolin (2009) menar att det i stödarbetet sker en samverkan mellan mag-, länd- och 
ryggmusklerna. Ett par ländmuskler har fäste vid bäckenet och de nedre revbenen. När dessa 
ländmuskler spänns rör sig bäckenet framåt, vilket gör att ryggen svankar. När bukmusklerna 
spänns så vill dessa å andra sidan dra bäckenet upp under kroppen för att räta ut ryggen, vilket 
bildar en kamp mellan mag- och ländmusklerna. Sadolin menar att denna kamp är viktigt för 
stödarbetet. De fyra bukmusklerna är: de raka, de yttre sneda, de inre sneda och de tvärgående. 
Det är även dessa bukmuskler som arbetar för att dra in området vid naveln. De breda 
ryggmusklerna fäster bland annat vid ryggraden och kan därför hjälpa revbenen att hålla sig 
utvidgade (ibid). Kayes (2004) skriver om samma bukmuskler som Sadolin (2009), men menar 
dock att det är svårt att veta hur bukmusklerna jobbar för att upprätthålla eller skapa ett 
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subglottalt tryck. Paton och Christy (2002) menar å andra sidan att det endast är tre lager av 
bukmuskler som samarbetar för att hålla magen inne. Dan H. Marek (2007) skriver att det råder 
delade meningar om huruvida de raka bukmusklerna är användbara i sång eller inte. Brown 
(1996) håller med om att ländmusklernas och bukmusklernas samarbete är viktig, framför allt 
för att behålla energi vid längre fraser och menar dessutom att många sångare kan ha svårt att 
känna aktivitet i ryggen. Ulla Moberg och Madeleine Uggla (1984) samt Randi Bjerge och 
Stefan Sköld (1993) nämner framför allt bukmusklerna som viktiga för stödmuskulaturen. 
Hemsley (1998) anser också att känslan ska vara centrerad i bäckenregionen och vid den nedre 
delen av magen för att sångaren ska undvika spänningar och energistopp i mellangärdet. Han 
menar att många sångare har en felaktig bild av denna muskelaktivitet, då det kan missuppfattas 
som att man ska spänna musklerna hårt runtom mellangärdet. Detta leder dock till blockering 
av energi och stödet hjälper inte sången (ibid).  
 
2.3.3 Andningsmetoder 
Marek (2007) skriver om den italienska klassiska skolan Bel Canto och menar att andning är 
sångteknikens grund. Marek använder sig av ordet Appoggio som syftar på att stödja. Det finns 
tre olika andningsmetoder som är kopplade till Appoggioandning. Skulderblads- eller 
nyckelbensandning innebär hög bröstkorg och höga axlar vid inandning, vilket gör diafragman 
mindre aktiv. Vid utandning sjunker bröstkorgen in och huvudet faller. Det behövs en god 
hållning från nacke och ryggrad för att stödja musklerna i struphuvudet, annars blir halsen 
påverkad. Den andra metoden heter buk- eller diafragmaandning. Vid utandning slappnar 
diafragman av och det bildas ett subglottalt tryck på larynx, vilket kan göra sångaren trött i 
rösten om man inte kan anpassa trycket styrka rätt. En del metoder försöker motverka detta 
genom att pressa mot bukmusklerna, vilket istället kan förvärra tillståndet. Den tredje 
andningsmetoden heter interkostalandning och syftar till revbens- och ryggområdet. Detta ses 
som den mest effektiva metoden. Interkostalmusklerna jobbar som antagonister vid in- och 
utandning och har lika styrka och är lättare att styra än de breda bukmusklerna. De sneda och 
tvärgående bukmusklernas aktivitet bör vara minimala och endast användas som reserv, då 
interkostalmusklerna oftast är tillräckliga. Det behövs dock en kombination av bukmusklerna 
och interkostalmusklerna (ibid). Ninni Elliot (2009) skriver om viloandning istället för 
interkostalandning. I viloandning är det endast diafragman och yttre interkostalmusklerna som 
är aktiva vid inandningen och på utandning slappnar dessa av. Hon skriver även om buk-
flankandning som är samma sak som buk- eller diafragmaandning. Vid inandning kan man 
känna att magen rör sig framåt, medan ryggen och sidorna av midjan vidgas. Genom denna 
metod kan halsens muskler avlastats vid sång (ibid). Hemsley (1998) lyfter också fram dessa tre 
andningsmetoder, men menar att det viktigaste är att metoden anpassas till den sångliga 
uppgiften. Paton och Christy (2002) skriver om “filling up” då bröstkorgen lyfts och magen 
dras in vid inandningens början. Detta innebär att magen redan är “låst” och att 
bukmuskulaturen därför inte kan arbeta för att få ut luften ur lungorna (ibid). Moberg och Uggla 
(1984) menar att fullandning är samma sak som bukandning eller låg andning. Vid fullandning 
jobbar muskler vid midjan och bukväggen (ibid). Kayes (2004) lyfter fram två olika typer av 
andning. Den passiva andningen syftar till den form av andning som man använder sig av 
dagligen. Den aktiva utandningen syftar till att balansera lufttrycket för ett gott luftflöde för den 
önskade tonen. Muskler vid bröstkorgen, bukväggen och ryggen arbetar vid utandningen. Kayes 
skriver om förankring som stöd, vilket dock inte är samma sak som andningsstöd. Stämbanden 
är små och ömtåliga muskler som även med god reglering av det subglottala trycket inte är 
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tillräckligt starka för långvarig användning. Det kan bli en för stor belastning. Hon skriver 
bland annat om Vocal tract anchoring, där larynx kan få stöd till sitt arbete mot den kommande 
andningen (ibid). Zangger Borch (2008b) lyfter fram också aktiv och passiv andning. Den 
passiva andningen är den andning som är nödvändig för att överleva. Den aktiva andningen bör 
användas vid sång och reglerar när och vilket lufttryck som behövs till sångfrasen (ibid).  

 
Individual singers and teachers explain the process in different ways and emphasize different parts 
of it in their thinking and singing. This is why equally good singers hold apparently conflicting 
theories about breath support (Paton & Christy 2002, s. 13). 

 
Paton och Christy (2002) menar alltså att sångare och sångpedagoger kan förklara processen på 
olika sätt och även betona olika delar som viktiga. Det är inte ovanligt att lika bra sångare har 
motstridiga teorier om andningsstöd. 
 
2.3.4 Mentala inställningar 
Andningsprocessen verkar vara ett mysterium eftersom man inte kan se vad som sker i kroppen 
(Arder 2001, Moberg & Uggla 1984, Paton & Christy 1997). Det är därför viktigt att öva sig på 
att känna de yttre musklernas rörelse. Tanken om att hushålla med luften kan göra att sångaren 
spänner sig på ett sätt som inte är positivt för sången. Motsägande nog handlar det samtidigt om 
att vara generös med luften så att det bildar ett flöde till sången utan att tonen blir forcerad. En 
del sångare hittar stödet på en gång och en del måste jobba mer för att hitta det. Själva 
inlärningsprocessen brukar gå snabbt då man väl vet hur man ska öva (Moberg & Uggla 1984). 
Hemsley (1998) menar att sång kräver mycket energi och att det är viktigt att inte slösa bort 
energin genom spänningar i kroppen. Det är viktigt att anpassa energinivån till det man sjunger, 
därför kan det vara viktigt att inte ha för lite energi och inte heller för mycket. Vidare är han 
skeptisk till att använda sig av begreppet stöd då det tyder på att rösten är ett objekt. Det kan 
leda till stelhet och blockering av energin (ibid).  
 
Som sångpedagog måste man kunna skilja på reella funktioner och subjektiva förnimmelser. 
Man kan förstå elevens röstfunktion om man har röstfysiologiska kunskaper. Därefter måste 
sångpedagogen förstå hur eleverna upplever sin sång som produceras för att kunna lösa 
sångtekniska problem. Det finns en tradition av sångpedagoger som arbetar med förnimmelser 
istället för röstfysiologiska förklaringar. Detta kan dock bidra till missförstånd mellan 
sångpedagogen och eleven, då dessa förnimmelser endast utgår från sångpedagogens egna 
förnimmelser. Detta kan leda till att eleven skapar dåliga sångtekniska vanor, då man förväxlar 
subjektiva förnimmelsen med reella funktioner (Arder 2001). Både Kayes (2004) och Sadolin 
(2009) menar att förnimmelser av stöd kan göra sångelever förvirrade. Sadolin (2009) menar 
vidare att man inte heller ska förväxla detta med vad som sker rent anatomiskt. 
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3. PROBLEMFORMULERING 
Med litteraturen som grund kan vi konstatera att det inte finns ett exakt svar på vad begreppet 
stöd innebär. Det gemensamma är att stöd handlar om att kontrollera musklerna som styr 
andningen och därmed lufttrycket mot stämbanden, detta för att sjunga hälsosamt och för att 
hushålla med luften. Förutom diafragmans viktiga arbete, kan vi dock märka att det råder 
oenigheter om vilka muskler som är de främsta och viktigaste inom stödarbetet. Vi kan även se 
att sångmetodböckerna ofta benämner och delar upp andningen i olika andningsmetoder. 
Andningsmetoderna kan ha olika namn, men i princip innebära samma saker. Alla dessa 
oenigheter kring hur stöd beskrivs kan göra det svårare att förstå stödprocessen. Att 
sångpedagoger ofta använder sig av blomsterspråk och metaforer kan hjälpa sångelever att 
förstå och använda stödet korrekt, men samtidigt kan det bidra till missförstånd om vad som 
egentligen sker och på så sätt bidra till felanvändning av stödet. 
 
Då även vi har upplevt att stöd inte har endast en innebörd samt att stödprocessen kan förklaras 
på olika sätt så ville vi undersöka hur sångelever talar om sina uppfattningar om, och sitt arbete 
med, stöd. 
 
Ämnet är intressant ur en musikpedagogisk synvinkel, då vi valt att undersöka just elevers 
uppfattningar. Det är viktigt att synliggöra elevers uppfattningar om stöd för att som 
sångpedagog ha kunskap om vilka föreställningar som finns om stöd, men även för att undvika 
eventuella missuppfattningar. Undersökningen kan vara viktig för sångpedagogstuderande som 
vill få mer kunskap gällande vad som sker rent anatomiskt i kroppen vid stödanvändning. 
Uppsatsen riktar sig främst till blivande och verksamma sångpedagoger men givetvis för andra 
musikpedagoger som någon gång kommer att möta detta begrepp i sitt arbete. 
 

3.1 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sångelever talar om sina uppfattningar om, 
och sitt arbete med, stöd. 
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4. METOD 
När vi valde problemområde insåg vi att Mason och Tunhav (2010) redan forskat i ämnet. Då 
de utgick från ett sångpedagogperspektiv så vi valde därför att bygga vidare på den, genom att 
undersöka hur sångelever talar om sina uppfattningar och arbete kring stöd. 
 
4.1 Urval av informanter 
Vi ville hitta elever med sång som huvudinstrument och som gick på gymnasiets estetiska 
program med inriktning musik. I kursplanen för Instrument eller sång 1 står det att 
“undervisningen ska ge kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi 
och röstvård” (Skolverket u.å.). Därför antog vi att denna urvalsgrupp skulle kunna ha hört talas 
om stöd och på så sätt sannolikt hunnit bilda sig någon slags uppfattning om det. Det är 
dessutom troligt att elever i den åldern har skapat sig erfarenheter av stöd även utanför skolan, 
till exempel via kulturskola, band eller andra sångaktiviteter. Vi skickade ut information via 
mejl till lärare på olika gymnasieskolor och kom slutligen i kontakt med sex stycken 
sångelever. Vi var noga med att få spridning på eleverna och valde därför elever från två olika 
skolor. Detta på grund av att de annars skulle kunna haft samma lärare vilket skulle kunna 
resultera i liknande uppfattningar av stöd. Det negativa med liknande uppfattningar skulle 
kunna vara att vi fick mindre variationer i svaren till vår undersökning. Det framgick dock inte 
om eleverna från respektive skola hade samma lärare eller inte, men det är någonting vi antar på 
grund av att vi endast hade en kontaktperson från vardera skola. Vi är medvetna om risken att 
sångeleverna endast försöker att återge och repetera kunskap om stöd som deras lärare har sagt, 
men vi hoppades ändå på att få fram värdefulla svar baserade på deras egna uppfattningar. 
Vilken genre de sjöng eller vilket kön de hade, var oväsentligt för studiens syfte. 
 
4.2 Val av metod 
För att ta reda på sångelevers uppfattningar om, och arbete med, stöd ansåg vi att kvalitativa 
intervjuer lämpade sig bäst lämpat för vår studie. Kvalitativa intervjuer bygger på ett samtal 
mellan en informant och en forskare där kunskapen konstrueras mellan ett vardagligt och ett 
professionellt samtal. Utöver det verbala kan även kroppsspråk vara av intresse (Kvale 2009). 
Vi valde dock att inte medvetet analysera kroppsspråket, samtidigt som vi var medvetna om att 
det var omöjligt att helt bortse från detta. Det kan alltså ha påverkat våra uppfattningar. Vidare 
har vi använt oss av både sonderade och uppföljningsfrågor. I sonderade frågor kan man fråga 
om fler exempel från informanten. Uppföljningsfrågor innebär att man repeterar vissa viktiga 
ord som informanten har sagt, för att få mer information om ämnet de pratade om (Kvale 2009). 
Precis som Runa Patel och Bo Davidson (2011) rekommenderar, så valde vi att inleda och 
avsluta intervjuerna med något så när neutrala frågor, däremellan valde vi att ha de viktigaste 
frågorna. Vi valde även att använda oss av “trattekniken” då man går från öppna frågor till mer 
avsmalnade frågor för att bli så precis som möjligt. Vidare menar Patel och Davidson (2011) att 
en helt strukturerad intervju inte lämnar så mycket utrymme för informanten att svara vad den 
vill, medan en ostrukturerad intervju lämnar mycket utrymme. Vi valde därför att genomföra en 
halvstrukturerad intervju, då vi kunde ställa valfria följdfrågor om vi ansåg det relevant för 
ämnet. Intervjun hade tre förfrågor samt sex stycken intervjufrågor med tillhörande 
underfrågor. Vi valde att endast undersöka hur de talar om detta och inte hur väl de kan hantera 
det i praktiken. 
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En tanke var att vi skulle sjunga med informanterna innan själva intervjuerna. Vi hade då 
kunnat jobba tillsammans med stödet och se vad de kunde, var eventuella problem uppstod 
samt ta del av informanternas uppfattningar kring stödarbetet på ett praktiskt sätt. Detta skulle 
då fungera som ett komplement till intervjuerna som endast är byggda på deras samtal kring 
stöd. Vi valde dock att inte genomföra detta moment. Framför allt på grund av tidsbrist men 
även på grund av att vi inte ville komma med något “rätt svar” till dem. Vi är dock medvetna 
om att vi skulle kunnat få en större inblick i elevernas faktiska uppfattning om vi genomfört 
detta moment. 
 
4.3 Etiska principer 
För att följa de svenska etiska reglerna för forskning så fick informanterna skriva under en 
blankett om samtycke. Vi har tagit del av kraven om information, konfidentialitet, nyttjande och 
samtycke (Vetenskapsrådet 2005). Det innebar att informanterna informerades om 
undersökningens syfte. De är även anonyma i uppsatsen och personerna kommer inte att kunna 
spåras genom att läsa uppsatsen. Vi ansåg att informanternas könstillhörighet var irrelevant för 
studiens syfte och har därför valt att inte röja uppgifter om dessa heller. Vi har därför givit våra 
informanter könsneutrala och fiktiva namn samt valt att benämna våra informanter vid hen. Hen 
är ett könsneutralt pronomen som kan användas konsekvent istället för hon och han då man 
anser att könsbenämning är irrelevant eller då personer inte vill definiera sig med de 
könsnormer som hon och han innefattar (Nationalencyklopedin u.å.). Intervjumaterialet har 
förvarats tryggt och har endast använts i vårt forskningssyfte. Informanten har själv bestämt 
huruvida den vill delta i undersökningen eller inte (Vetenskapsrådet 2005). 
 

4.4 Analytisk ansats 

I resultatanalysen görs en koppling mellan informanternas uttalanden och litteraturen. Vi har 
också gjort en sammanfattande analys inspirerad av fenomenografisk ansats för att kunna lyfta 
fram hur eleverna talar om sina uppfattningar om, och sitt arbete med, stöd. En 
fenomenografisk ansats räknas som en kvalitativ ansats som även är lämpad för kvalitativa 
intervjuer. Genom den fenomenografiska ansatsen studerar forskaren hur ett fenomen i 
omvärlden uppfattas av människor. Människans uppfattning måste stå i relation mellan sig själv 
och omvärlden. Det är från våra uppfattningar som vi även handlar och resonerar (Patel & 
Davidson 2011). Begreppet fenomen kan beskrivas som “det skenbara” (Kroksmark 2007, s. 6). 
Fenomenografin avser inte att ta reda på hur någonting är, utan till att förstå hur någonting kan 
vara sett ur ett mänskligt perspektiv. Fenomenografin är induktiv vilket innebär att forskaren 
låter kategorierna växa fram ur materialet. Forskaren har själv rätt till att tolka och bestämma 
hur kategoriernas innehåll struktureras (Kroksmark 2007, Patel & Davidson 2011). Då vi valde 
att analysera materialet induktivt har vi behövt söka litteratur i förhållande till det vi kommit 
fram till för att på så sätt kunna klargöra vad våra informanter försökte förklara. Motsatsen till 
detta skulle kunna vara att deduktivt i förväg bestämma vad vi letade efter i informanternas 
svar. Själva forskningsprocessen har i själva verket varit ett pendlande arbete. 
 
4.5 Genomförande av undersökningen 
Innan intervjuerna genomförde vi en pilotstudie med en person och detta för att försäkra oss om 
att intervjufrågorna fungerade samt för att få en god helhet i undersökningen likt Alan Bryman 
(2011) menar. Tack vare pilotstudien kunde vi konstatera att det var viktigt att ställa öppna 
frågor samt att undvika frågor som kunde besvaras med enbart ja eller nej. Detta för att ge 
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informanterna chansen att dela med sig av sina uppfattningar snarare än att svara på givna 
frågor. Vi insåg även vikten av att ställa följdfrågor för att få ut mer information av 
informanterna. Därefter genomförde vi en enskild intervju på ca 20 minuter med varje 
informant. Hälften av intervjuerna skedde ute på deras skolor och hälften på vår högskola, men 
alla intervjuer skedde i avskilda rum. Varje informant fick först skriva under en 
samtyckesblankett med information om de etiska principerna. Vi deltog båda i intervjuerna då 
den ena ställde intervjufrågorna medan den andra koncentrerade sig mer på informanternas svar 
samtidigt som det då blev lättare att ställa följdfrågor. Vi är medvetna om att informanterna 
skulle kunnat känna sig mer trygg om endast en av oss höll i intervjun, men samtidigt var det 
berörda ämnet inte av någon känslig karaktär. Vi var även noga med att informera om att vi inte 
var ute efter några rätta svar. Ljudinspelningar gjordes och transkriberades sedan av oss båda. 
När citat från det transkriberade materialet presenteras i resultatpresentationen, kommer 
betoningar att skrivas med versaler. Vi anser att tonfallet och betoningar kan vara värdefulla att 
lyfta fram för att försöka återskapa en så trogen bild av informanternas uttalanden som möjligt. 
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5. RESULTATPRESENTATION 
Resultatet av intervjuerna presenteras i två olika avsnitt som utgår från de två huvudområden vi 
valt att rikta in oss på och som vi nämner i vårt syfte. Det första avsnittet handlar om 
informanternas uppfattningar om stöd och det andra handlar om hur de arbetar med stöd. De 
underrubriker som finns är skapade utifrån de frågor vi ställt till informanterna under 
intervjuerna. Vi upplevde att informanterna svarade relativt lika på många frågor, varför detta 
kapitel hade blivit långt och dessutom innehållit många likadana stycken om vi valt att 
presentera varje enskild informants svar för sig. Då vi dessutom främst är intresserade av olika 
uppfattningar om stöd, oavsett vem de kommer från, valde vi istället att dela upp svaren utifrån 
de olika delar vi frågat om.  
 
Gemensamt för informanterna är att de studerar på gymnasiets estetiska program med 
musikinriktning och har sång som huvudinstrument. De kommer från två olika gymnasieskolor 
och har olika lång erfarenhet av att ta sånglektioner. Alla uppger att de sjungit hela livet, men 
det varierar i vilken ålder de började ta sånglektioner av sångpedagoger. Vissa av informanterna 
började i mellanstadiet, några i högstadiet och några i gymnasiet. Alla har dessutom erfarenhet 
av kör. Antalet sång- och körpedagoger som de haft varierar också och det är inte ovanligt att 
de haft upp till sju olika sångpedagoger, exklusive körpedagoger. Alla informanter har hört 
talas om stöd via sina sång- och körpedagoger. Informanternas namn är fiktiva och vi har valt 
att ge dem följande namn: Kim, Charlie, Nike, Robin, Loa och Vanja.  
 

5.1 Uppfattningar om stöd 
 

5.1.1 Förståelse av stöd  
Kim och Nike tycker det är svårt att förstå vad stöd är och att använda det medvetet, båda 
menar att de behöver påminna sig själva om att använda stödet. Charlie och Loa säger att det är 
lätt att använda stödet och att själva förstå vad det är. Alla informanter anser dock att det är 
svårt att förklara för andra vad stöd är för något. Robin har aldrig behövt arbeta särskilt mycket 
med stöd då hen alltid haft en stark röst naturligt och säger därför att stödet kommit ganska 
naturligt. Hen kan bara komma på att säga “använd stödet och använd magen”. Även Vanja har 
svårt att hitta ord för att förklara stöd men säger att det handlar om magen.  
 

För mig känns det som en slags magkänsla. Det är någonting man gör med magen och sådär … så 
att man blir lite säkrare på rösten liksom. Jag får inte lika mycket “svaj” (Vanja).  

 
Fem informanter tror att stödet innebär olika saker för olika personer. Kim, Robin och Loa är 
överens om att alla måste hitta sitt eget sätt att finna och förstå stödet. Charlie tror att olika 
uppfattningar om stöd kan bero på vilken genre man sjunger, vilken grundteknik man har och 
också hur långt man kommit i sin egen röstutveckling. Kim tror att olika personer kan behöva 
olika arbetssätt för att arbeta med stödet, då det sättet som är bäst för någon kanske inte passar 
för alla andra. Hen menar att stödet kan uppfattas individuellt och att man måste hitta sitt eget 
sätt att finna stödet. Nike brukar inte prata om stöd med sina kompisar och vet därför inte vad 
andra anser om stöd, hen tror dock att de flesta har samma uppfattning, det vill säga att man ska 
använda magen och andas rätt. 
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5.1.2 Stödprocessen 

Alla informanter har svårt att förklara vad som händer i kroppen när man använder stöd, men 
fyra av dem, Kim, Nike, Loa och Vanja, nämner magen och magmusklerna. Kim säger att det 
krävs magmuskler och det som händer i kroppen är att muskler får arbeta. Hen säger också att 
det krävs mycket av kroppen för att använda stödet, men kan inte förklara mer ingående. Nike 
säger att stöd är en rörelse med magen i och med andningen, och tror också att det är någon 
slags muskelaktivitet som sker.  
 

Ja, jag vet inte. Det är väl kanske, jag vet inte, muskler som spänns, jag vet inte. EGENTLIGEN, 
jag vet inte riktigt hur det här hänger ihop, men, det kanske man borde läsa på mer om (Nike).  

 
Loa har aldrig riktigt tänkt på vad som händer i kroppen när man använder stöd, men säger att 
det är magen som hjälper till när man sjunger för att halsen inte ska bli överbelastad. Hen tror 
att det även handlar om en djupare andning.  
 

Att andningen alltså går ner i MAGEN, eller vad man säger. Att man andas med magen, att den 
åker ut och in, och inte LUNGORNA då, alltså bröstet (Loa). 

 
Vanja har aldrig riktigt förstått vad som händer i kroppen när man använder sig av stöd men 
säger att det är någonting som man gör med magen så att man blir säkrare på rösten, att 
“magmusklerna jobbar på ett annat sätt” samt att magmusklerna arbetar tillsammans med 
stämbanden och lungorna. Hen har hört andra säga att det har med andning att göra och att 
magmusklerna ska slappna av. Charlie kopplar ihop stöd med inandning, och säger att det är 
mycket som händer i kroppen när man använder stöd, men kan inte riktigt förklara vad. Robin 
vet inte vad som händer i kroppen när man använder stöd, och har heller aldrig riktigt funderat 
på det.  
 
5.1.3 Här känns stödet  

Kim känner stödet bäst vid solarplexus, men kan också känna det i sidan och i magen genom att 
magen åker ut och in. Även Nike nämner att magen rör sig vid andningen och att det blir en 
spänning som påminner lite om den när man gör sit-ups. Hen säger också att det är viktigt att ha 
med sig ryggen, att vidga både fram och bak.  
 

Även ryggen är ju viktig att man har med sig för att man ska få bra stöd. Och likaså med 
andningen också, att man inte bara vidgar fram liksom, utan att man även vidgar bröstkorgen bakåt 
(Nike).  

 
Även Robin kopplar ryggen till stöd, men också området precis under bröstkorgen. Loa säger 
att magen, ryggen och sidorna är kopplade till stödet men att det egentligen handlar om hela 
kroppen. Både Charlie och Vanja nämner magen, men menar att det egentligen handlar om hela 
kroppen och hållningen samt att man har en stadig grund.  
 

HELA kroppen är ju kopplad till det, för det är ju en helkroppsgrej man gör. Det är väl mest, alltså 
hållningen i sig, och sen att man är fokuserad … typ så (Charlie). 

 
Fyra av informanterna säger att hållningen är viktigt för stödet. Kim menar att man inte kan stå 
eller sitta hur som helst när man ska använda stödet utan att man måste vara pigg och alert.  
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Jag skulle inte kunna sitta såhär och sjunga, såhär väldigt ihopsjunken och helt avslappnad. Man 
måste liksom sträcka sig och verkligen ANVÄNDA kroppen (Kim). 

 
Både Charlie och Loa säger att stödet är kopplat till hela kroppen och att hållningen är viktig. 
De säger båda att man måste stå stadigt när man sjunger. Även Vanja nämner att man måste stå 
stabilt och ha en bra kroppsposition för att ha en bra hållning som gör att man får bättre stöd.  
 
5.1.4 Varför stöd behövs 

Kim säger att stödet är ett bra hjälpmedel för att spara på luften och för att hålla långa toner.   
 

Dels så använder jag det som jag kallar för stöd när jag inte ska släppa ut all min luft på en gång, 
så jag måste andas precis hela tiden. Då tycker jag det är ett väldigt bra hjälpmedel att använda sig 
av stödet för att liksom hålla tillbaka [...]. Och sen för att man ska kunna hålla ton, DÅ måste jag 
använda stödet för att jag ska kunna hålla en lång, rak ton och inte behöva andas precis hela tiden 
(Kim). 

 
Alla informanter upplever att stödet hjälper dem att sjunga starkt och högt. Kim säger att vid en 
svår låt är det viktigare att tänka på stödet därför att långa, höga toner kräver mer stöd eftersom 
det går åt så mycket energi och luft på sådana toner. Hen säger att man får mer kraft i rösten, att 
det låter bättre och att tonerna blir renare när man använder stödet. Utan stöd kan inte tonerna 
hållas lika bra, och de kan bli lite för låga. Även Nike tycker att det låter bättre när stödet 
används och anser att klangen blir större och att hen får en fylligare röst. Hen upplever att det 
svåra med stöd inte är att använda det, utan att kunna kontrollera det och att lära sig använda 
det till sin fördel. Även Robin menar att stöd är en hjälp när man ska sjunga starkt, men säger 
också att hen har en stark röst naturligt. Robin upplever också att stödet gör att hen låter mer 
avslappad och att tonerna låter lite “lättare”, att det känns bättre i halsen, att hen inte blir lika 
ansträngd och trött, men vet inte hur det känns i resten av kroppen. Loa upplever också att 
starka toner kräver mer stöd och att arbetet med magen känns mycket mer i sådana låtar. Ibland, 
vid höga toner kan hen “puffa på rejält med magen”, men har hört att man egentligen ska 
försöka få ett flyt på det hela. Hen menar att det svåraste är just att få ett jämnt flyt, men säger 
också att stödet kommer ganska automatiskt därför att det blivit en vana. Vanja nämner också 
att rösten blir starkare och låter inte lika osäker när hen arbetar med stödet.  
 

Alltså, man får mer POWER i rösten, eller man får liksom ett annat TRYCK och det blir mindre 
SVAJIGT när man tänker på att man ska jobba med både andning och stöd [...]. Det blir liksom 
inte lika OSÄKERT (Vanja). 

 
Vanja upplever även att stödet hänger ihop med energi på så sätt att “har man inte energi nån 
dag, då blir det kanske inte att man använder stödet heller, för man orkar inte det liksom”. 
Samtidigt menar hen att man får energi av att använda stödet och att det blir ett bättre “flow” i 
sången. Hen menar dock att det är svårt att hitta stödet ibland och att sångpedagogen då brukar 
säga att hen ska hålla på olika ställen på sin kropp för att känna om bukmusklerna rör sig, och 
att det då brukar gå bra. Hen säger också att när rösten är svajig måste magen användas mer för 
att få mer tryck i rösten och mer attityd. Även Kim talar om energi och menar att man måste 
vara “lite pigg och på alerten” för att kunna använda stödet. Hen tycker att det ibland kan vara 
jobbigt att behöva tänka på stödet eftersom det redan är så mycket annat att tänka på när man 
sjunger, så det kan bli en sak för mycket.  
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Fyra informanter talar om stöd som en hjälp för att ta hand om sin röst och inte skada den vid 
sång. Robin säger att stöd är viktigt då man annars kan förstöra rösten vilket brukar märkas om 
hen inte har sjungit upp genom att halsen ansträngs mer. Hen menar att det känns bättre i halsen 
och att man inte blir lika trött och ansträngd om man använder stödet. Även Loa säger att stödet 
hjälper sången och att det främst är i stora och jobbiga låtar eller på höga och svåra toner där 
det krävs mycket energi och kraft som stöd behövs för att avlasta halsen så man inte får ont och 
överbelastar den. Hen säger också att det är bra att kunna använda stödet för att känna sig mer 
trygg när man sjunger. Charlie säger att stöd är en hjälp för att kunna sjunga med bra teknik och 
för att över huvud taget orka sjunga, samt att man kan få ont i halsen om man sjunger utan att 
använda stöd. Nike menar att stöd behövs för att man inte ska sjunga “från halsen” eller “andas 
upptill”. Hen menar att om man tar hjälp av magen så kan man känna en botten och få extra 
kraft på höga toner. Hen säger att man inte klarar höga toner om man inte har stödet och 
andningen med sig. Hen säger också att man får större och fylligare röst med mer klang och att 
det gör det lättare att kontrollera rösten.  
 

Jag tycker stödet ger mer kraft och det är lättare att kontrollera rösten [...]. Man kan kontrollera 
tonerna lättare [...]. Alltså, stödet ger kontroll skulle jag säga. Om man har ett riktigt bra stöd, nu 
är jag inte jätteduktig tekniskt, men om man verkligen är det och har ett riktigt bra stöd, då kan 
man ju kontrollera sig hur bra som helst (Nike). 

 
Fyra av informanterna, Charlie, Nike, Robin och Loa säger att olika mycket stöd behövs 
beroende på vilken genre man sjunger i. Nike nämner soul och gospel som genrer där mer stöd 
behövs och Kim säger att powerballader kräver mer stöd än exempelvis enklare visor, men 
menar att det egentligen inte går att säga en genre som kräver mer eller mindre stöd eftersom 
det finns så många olika låtar inom varje genre. Loa och Charlie menar att tonart, röstläge och 
vilket sångsätt man använder påverkar hur mycket stöd som behövs. Vanja säger att “i 
huvudklangen känns det inte som att man behöver lika mycket stöd”. Loa håller med.  
 

Om man ska sjunga i huvudklang, en väldigt tunn och fin och ljus låt, då kan jag väl känna att man 
inte använder MAGEN så mycket [...] då sjunger man mest och låter bara tonen komma ut. Men 
ska man sjunga en stor och stark låt kan man känna att magen arbetar mycket mer (Loa).  

 

5.2 Arbete med stöd 
Alla informanter uppger att de främst arbetar med stöd tillsammans med sina sångpedagoger i 
samband med sånglektioner. Alla informanter beskriver stödövningar som går ut på att känna 
muskelaktivitet någonstans i kroppen. 

 
Ja, men då BRUKAR jag försöka placera händerna någonstans och KÄNNA att det rör sig liksom. 
Och gör det inte det så får man liksom försöka på nåt annat sätt, nä men hjälpa kroppen att sträcka 
på sig, få en bättre hållning, och då kan det gå bättre, då kan man hitta stödet liksom (Vanja). 

 
Vanja brukar alltså sätta händerna någonstans på kroppen för att känna om det finns någon 
muskelaktivitet. För att hitta stödet kan det underlätta om man sträcker på sig samt får en bättre 
hållning. Kim, Charlie och Loa brukar stå med ryggen mot väggen för att känna när svanken 
möter väggen. Charlie brukar också sätta en hand mellan väggen och ryggen för att känna när 
handen möter väggen och ryggen. Kim och Loa brukar dessutom ligga med ryggen mot golvet 
och göra liknande övningar. Loa menar att denna övning syftar till att få kontakt med kroppen 
samt att känna ett motstånd. Charlie och Robin brukar sätta händerna vid midjan för att känna 
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muskelaktiviteten. När Robin gör denna övning brukar sångpedagogen sätta händerna där själva 
inandningen ska kännas. Samtidigt ska bröstkorgen vara öppen. Vid utandningen ska denna 
känsla behållas samtidigt som bröstkorgen ska förbli utvidgad. Detta tycker Robin är en bra 
övning för att hitta sitt stöd då man tydligt kan märka vilken skillnad det blir på tonen. Hen har 
tre olika sångpedagoger och menar att de alla har olika arbetssätt och syn att se på stöd. Hens 
arbete med stöd handlar främst om att sjunga höga toner på ett skonsamt sätt för att inte 
anstränga halsen samt för att tonen ska hålla. Kim och Vanja brukar trycka en hand mot 
solarplexus för att agera motstånd mot rörelsen som går utåt. Vanja nämner inte själv 
solarplexus men förklarar detta genom att prata om att en hand ska hållas vid naveln och den 
andra handen på magen. Hen brukar göra denna övning tillsammans med ljudande konsonanter, 
till exempel [k k k] och [sss]. 
 
Kim vill helst inte göra separata övningar utan föredrar övningar som är direkt kopplade till den 
låt hen arbetar med. Stödövningarnas syfte är oftast att vara en hjälp att kunna sjunga långa och 
starka toner som är jämna och fina utan att släppa ut för mycket luft. Kim menar också det är 
viktigt att vara redo för att sjunga för att det krävs mycket av kroppen.    

 
Jag måste vara lite pigg och på alerten för att kunna sjunga med mitt stöd, för det krävs så mycket 
av min kropp när jag ska använda stödet, så då måste jag vara lite pigg och ha lite energi och vara 
lite sugen på att sjunga (Kim). 

 
Charlie upplever att det oftast är lätt att förstå hur stödet ska användas, men i de fall det varit 
svårt har sångpedagogen alltid lyckats hitta övningar eller förklaringar för att hen ska förstå. 
Loa nämner att det ibland kan vara lättare att förstå och använda stödet när läraren använder sig 
av olika bildliga uttryck:  
 

Att man ska tänka sig som en julgran till exempel, att allt ska vara där nere och inte där uppe 
(Loa).  

 
Charlie och Loa jobbade mest med stödet i början när de tog sånglektioner, men Charlie menar 
dock att hen aldrig behövt tänka så mycket på stöd då det kommit ganska naturligt ändå. 
 

Jag har alltid haft en väldigt stark röst och jag har ju aldrig liksom riktigt behövt TRÄNA så 
jättemycket på det. Jag HAR tränat upp mitt stöd mycket mer, men det känns ju som att det tar 
jättelång tid först när man börjar träna upp det, men efter så tänker man ”aha, oj hjälp det gick ju 
skitsnabbt” [...] i stunden så känns det ju skitsvårt och det känns inte som att man kommer 
nånstans, men sen efter så kändes det som att man gjorde nånting så (Robin).  

!

Charlies nuvarande sångpedagog brukar plocka ut vissa sångtekniskt svåra partier som kräver 
mer övning, och hen brukar själv tänka mycket på stödet i början av arbetet med en sång genom 
att göra anteckningar i noterna och bestämma hur hen ska ta sig an de svåra delarna. Robin 
menar att många stödövningar är kopplade till andning och hållning i form av att hela magen 
och ryggen ska fyllas ut utan att dra upp axlarna eller fylla upp bröstkorgen. Nike tar 
sånglektioner av tre olika sångpedagoger och menar att dessa har olika arbetssätt. En av dem 
gör övningar som är tagna ur låten de jobbar med. Detta tycker Nike är bra då man kan arbeta 
med stödet och andningen i ett visst parti av låten och sedan gå vidare till någon annan del. 
Vissa sångpedagoger jobbar med separata övningar som är fristående ur låten. Hen menar dock 
att det överlag är enklare att göra stödövningar om sångpedagogen är med. 
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6. RESULTATANALYS 

I detta kapitel kopplas resultatpresentationen ihop med litteraturen. Till sist presenteras en 
sammanfattande fenomenografisk analys. 
 

6.1 Förståelse av stöd 

Hälften av våra informanter anser att de har lätt för att använda sig av stöd och två av dessa 
tycker dessutom att det är lätt för att förstå vad stöd är för någonting. Några informanter uppger 
att det är svårt att medvetet använda sig av stöd och att det också är svårt att förstå vad stöd är. 
Anledningen till denna spridning kan bero på att det inte går att se vad som sker i kroppen 
(Arder 2001, Moberg & Uggla 1984, Paton & Christy 1997). Det alla informanter har 
gemensamt är att de anser att det är svårt att förklara vad stöd är för andra personer. Rørbech 
(1999) menar att stödprocessen är komplex då det är flera faktorer spelar in. Eftersom 
informanterna endast talade om sina kunskaper, så vet vi inte om detta stämmer överens med 
deras praktiska kunskaper. Vi kan dock konstatera att stödet kan vara svårförstått och att en 
annan viktig del i informanternas förståelse av stöd är hur deras egna sångpedagoger pratar och 
undervisar om stöd, samt hur mycket av detta som informanterna förstår. Det mest intressanta 
är att alla utger sig för att ha svårt att beskriva stöd för någon annan, samtidigt som de flesta 
anser sig kunna utöva stöd. Det kan verka motsägelsefullt att en person som kan utöva 
någonting inte kan förklara sin kunskap för andra. Vi tror dock att detta kan ha att göra med det 
Polanyi (1984) kallar för tacit knowledge. Det innebär alltså att en praktisk kunskap kan 
existera utan att det för den sakens skull går att förklara den med ord (ibid).  
 
6.2 Hållning 

Majoriteten av våra informanter menar att hållning är en viktig förutsättning för stöd, vilket 
överensstämmer med stor del av litteraturen (Arder 2001, Bjerge & Sköld 1993, Brown 1996, 
Eken 1998, Elliot 2009, Larsson 2010, Hemsley 1998, Marek 2007, Paton & Christy 2002, 
Rørbech 1999, Zangger Borch 2008b). Att sträcka på sig, stå stabilt och att ha en god 
kroppshållning beskriver informanterna som förutsättningar för ett gott stödarbete. Kim sa: “Jag 
måste vara lite pigg och på alerten för att kunna sjunga med mitt stöd, för det krävs så mycket 
av min kropp när jag ska använda stödet, så då måste jag vara lite pigg och ha lite energi och 
vara lite sugen på att sjunga” vilket även Hemsley (1998) skriver om i form av att god hållning 
bidrar till att vara alert och redo att sjunga. Några informanter nämner att det inte går att sjunga 
om man sitter ihopsjunken och är för avslappnad. Även detta kan kopplas till Hemsley (1998) 
som också anser att sångare inte bör vara för avslappnade i kroppen när de sjunger, då detta kan 
bidra till spänningar eftersom balansen i kroppen rubbas. Även Rørbech (1999) menar att en 
stående ställning är att föredra, då det gör att diafragmans arbete underlättas och på så vis även 
röstfunktionen i tal och sång.  
 

6.3 Stödövningar 
Hälften av informanterna talade om att hålla händerna någonstans på kroppen, vanligtvis vid 
midjan, för att känna om det finns någon muskelaktivitet. En av dem nämnde att övningen gick 
ut på att sätta händerna vid midjan och sedan andas in och vid utandning behålla bröstkorgens 
utvidgade position. Lindblad (1992) beskriver att sångaren ska försöka behålla 
inandningsmusklernas aktivitet även under utandningen. Även Brown (1996), Paton och 
Christy (2002) samt Sadolin (2009) menar att sångaren ska försöka hålla revbenen utvidgade 
och diafragman nere, och detta för att motverka att luften åker ur lungorna för snabbt. Då 
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diafragman åker ner vid inandning så pressas sidorna runtom midjan ut (Brown 1996, Eken 
1998, Kayes 2004, Marek 2007, Moberg & Uggla 1984, Paton & Christy 2002, Sadolin 2009). 
Det kan vara det som våra informanter talar om när de nämner en rörelse vid till exempel 
midjan. Tre informanter beskrev övningar som går ut på att känna när svanken möter väggen 
eller golvet. Den ena informanten sa att en sådan övning bland annat går ut på att känna ett 
motstånd. Detta beskriver Sadolin (2009) som en viktig kamp för stödarbetet då ländmusklerna 
som gör att ryggen svankar, motarbetar bukmusklerna som vill räta ut ryggen. Tre av 
informanterna verkar tala om området vid solarplexus. Det är dock bara en av dem som 
benämner det vid namn, medan den ena talar om “området precis under bröstkorgen” och den 
andra genom att förklara den övning där man håller en hand vid naveln och den andra handen 
på magen. När området vid solarplexus går utåt och handen fungerar som ett motstånd. Även 
detta skriver Sadolin (2009) om och menar att området vid solarplexus ska sträva utåt och 
området vid naveln ska gå inåt vid utandning. Vi kan se att deras uppfattningar stämmer 
överens med litteraturen och trots att de till exempel inte själva talar om att bukmuskulaturen, 
lungornas samt stämbandens förhållande kallas för subglottalt tryck, förstår vi att de ändå har 
en uppfattning om vad som faktiskt sker och hur det ska kännas i kroppen.  
 
6.4 Stöd kopplat till muskler och andning 

De flesta informanterna nämner att stöd är kopplat till magen, magmusklerna och solarplexus. 
Uppfattningar är att det krävs magmuskler, att muskler i kroppen får arbeta samt att det krävs 
mycket av kroppen vid stödanvändning, men exakt vilka dessa muskler är framkommer inte. 
Av litteraturen att döma är bukmuskulaturen viktig för stöd, men i vilken grad och exakt vilka 
muskler som är aktiva vid stöd finns det dock olika åsikter om. En informant liknar stödet vid 
en sit-up då hen anser att rörelsen mellan magen och andningen liknar den spänning som känns 
i magen vid en sit-up. Hemsley (1998) menar att det finns en fara med att fokusera på 
muskelaktiviteten i magen då det är lätt hänt att sångare missuppfattar och istället spänner 
musklerna runtom mellangärdet för hårt och på så vis blockerar stödets arbete. De flesta 
uppfattar även att stöd dessutom är kopplat till andningen. Alla utger sig för att ha svårt att 
förklara denna process. Det framkommer tydligt i citatet från Nike: “Ja, jag vet inte. Det är väl 
kanske, jag vet inte, muskler som spänns, jag vet inte. EGENTLIGEN, jag vet inte riktigt hur 
det här hänger ihop, men, det kanske man borde läsa på mer om”. Loa förklarar magen och 
andningens förhållande på detta sätt: “Att andningen alltså går ner i MAGEN, eller vad man 
säger. Att man andas med magen, att den åker ut och in, och inte LUNGORNA då, alltså 
bröstet”. Detta kan uppfattas som att luften åker ner i magen och att det är magen som andas då 
den åker in och ut. Vi tror dock att informanten avser att beskriva luftens rörelse i kroppen. 
Moberg och Uggla (1984) menar att man fokuserar sig på att känna de yttre musklernas rörelse 
eftersom man inte kan se vad som sker i kroppen. Därför känns det som att man andas med 
magen eftersom det blir en aktivitet där. När man tar ett större och djupare andetag rör sig 
magen utåt. En annan uppfattning av en av våra informanter är att magmusklerna arbetar ihop 
med stämbanden och lungorna. Trots att informanten som säger detta inte använder det rätta 
begreppet tolkar vi det som att hen syftar på en styrning av det subglottala trycket. Det råder 
även uppfattningar om att inte bara magen, utan även ryggen och midjan är kopplade till stödet. 
Nike säger: “Även ryggen är ju viktig att man har med sig för att man ska få bra stöd. Och 
likaså med andningen också, att man inte bara vidgar fram liksom, utan att man även vidgar 
bröstkorgen bakåt”. Zangger Borch (2008b) menar att både mag- och bröstkorgsmuskler och de 
nedre ryggmusklernas aktivitet ska kännas vid frasens slut då luften börjar ta slut. Samtidigt 
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menar Brown (1996) att många sångare kan ha svårt att känna ryggmusklernas aktivitet vid 
sång. Sadolin (2009) menar att de breda ryggmusklerna hjälper revbenen att hålla sig utvidgade 
och på så sätt spara på luften. Tre informanter menar att det egentligen handlar om hela kroppen 
samt att bibehålla en god hållning, exempelvis säger Charlie: “HELA kroppen är ju kopplad till 
det, för det är ju en helkroppsgrej man gör. Det är väl mest, alltså hållningen i sig, och sen att 
man är fokuserad … typ så”.  
 
6.5 Att orka sjunga 

Många informanter upplever att stöd är en hjälp för att sjunga mer skonsamt. Om man inte 
använder sig av stöd uppger de att man kan förstöra rösten, överbelasta halsen, bli rösttrött, 
ansträngd och få ont i halsen. De anser att man blir mer trygg och säker när man sjunger med 
stöd. Litteraturen menar att det är viktigt att anpassa lufttrycket till den önskade tonen. Om 
lufttrycket är för stort till den önskade tonen så kan det leda till rösttrötthet (Lindblad 1992, 
Sundberg 2001). Det krävs därför ett motstånd för att kontrollera det subglottala trycket (Brown 
1996). Kayes (2004) skriver om förankring då hon menar att stämbanden i sig inte är tillräckligt 
starka för långvarig användning då de utsätts för stor belastning och Vocal tract anchoring 
nämns som en viktig del där larynx stabiliseras av andra muskler. En informant talar om att det 
är viktigt att inte sjunga eller andas upptill från halsen. Denna typ av andning kan enligt 
litteraturen kallas för skulderblads- eller nyckelbensandning eller “filling up”. Denna inandning 
resulterar i hög bröstkorg och höga axlar samt att magen dras in, vilket medför att diafragman 
blir mindre aktiv och på så sätt blir stödet “låst” (Marek 2007, Paton & Christy 2002). En 
informant menar att stöd har med energi att göra: “har man inte energi nån dag, då blir det 
kanske inte att man använder stödet heller, för man orkar inte det liksom”. Eken (1998) menar 
att det psykiska tillståndet kan omsättas i fysisk energi och vidare till din ton. Även Hemsley 
(1998) menar att energi behövs och att man måste anpassa energinivån utefter det man sjunger. 
En annan uppfattning är att det blir bättre “flow” i sången. Det kan tolkas, precis som Moberg 
och Uggla skriver (1984), att man måste vara generös med luften för att det ska bli ett flöde till 
sången. Vi kan se att informanterna upplever att stöd ska användas för att inte överbelasta 
stämbanden, bli säker när man sjunger, inte andas upptill (skulderblads- eller 
nyckelbensandning eller “filling up”), ha energi samt ett flow i sången. Alla är överens om att 
stöd är viktigt för att sjunga skonsamt, men kan inte beskriva på vilket sätt kroppen och dess 
muskler måste arbeta för att uppnå detta. 
 

6.6 Individuella uppfattningar 
Majoriteten av informanterna menar att stöd är något som är individuellt och att varje person 
själv får hitta de metoder och de övningar som passar. Mason och Tunhav (2010) samt 
Reinedahl (2009) har i sina undersökningar kommit fram till just detta, att olika metoder för 
stöd måste användas för olika elever, då stöd kan innebära olika saker för olika personer. Leijon 
och Löfberg (2011) kommer i sin undersökning fram till att alla elever lär sig på olika sätt och 
att varje sångpedagog därför måste anpassa sitt språk och sina ordval efter varje elev. Det allra 
viktigaste är att se till varje individ, att anpassa metoder och övningar till varje person därför att 
en metod som fungerar dåligt på en elev kan vara väldigt bra för någon annan (Mason & 
Tunhav 2010, Reinedahl 2009). Även Titze (1994) menar att det finns olika typer av stöd och 
beskriver två sätt att använda stöd varav det ena inte kan ses som bättre än den andra eftersom 
att de är bra för olika personer. Han menar också att kroppstyp och psykologiska förutsättningar 
spelar in för vilken metod som passar bäst för respektive person (ibid). En informant tror att de 
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allra flesta uppfattar stöd på samma sätt: att stöd innebär att man ska “använda magen och 
andas rätt". Förvisso används bukmuskulaturen vid arbete med stöd och andningen är också en 
central del i detta arbete (Lindblad 1992, Rørbech 1999, Sundberg 2001, Zangger Borch 
2008a). Dock säger detta uttalande från informanten inte något om hur magen ska användas och 
vad det innebär att andas rätt. Vi kan alltså se att de flesta informanterna talar om stöd som 
något individuellt och att de tror att det finns flera olika sätt att arbeta med stöd. Det är endast 
en informant som tror att det finns en generell uppfattning om vad stöd är, som de flesta delar. 
Denna informant nämner också att hen aldrig talar om stöd och liknande saker med sina 
klasskamrater och vet därför egentligen inte vad andra anser, vilket kan spela roll för den 
uppfattningen. Paton och Christy (2002) menar också att många sångpedagoger och sångare 
förklarar och upplever stödprocessen på olika sätt, och att även olika delar ses som viktiga.  
 

6.7 Blomsterspråk 

Ett par informanter säger att man inte ska sjunga från halsen utan från magen. Detta kan ses 
som ett bildligt uttryck eller ett sätt att tänka sig hur man ska göra eller hur det ska kännas. 
Larsson (2010) menar att bildliga uttryck kan vara bra att använda sig av när det gäller saker 
som kan vara svåra att förstå, men påpekar också hur viktigt det är att förstå skillnaden mellan 
känslan och vad som faktiskt sker. Man kan alltså tänka sig att man andas med magen fast det 
egentligen inte är det som sker. Det kan göra det lättare att genomföra det rent tekniska än att 
tänka exakt vad som ska ske i kroppen. En annan informant säger att det ska vara en spänning i 
magen, som kan kännas ungefär som när man gör en sit-up, vilket också kan ses som en 
beskrivning av en bekant känsla som ska försöka efterliknas. Det är endast en informant som 
talar tydligt om detta och menar att det kan vara mycket lättare att förstå när läraren använder 
metaforer eller bildliga uttryck. Informanten ger ett exempel på att man kan tänka sig att 
kroppen är som en julgran, hen säger att det innebär att “allt ska vara där nere och inte där 
uppe” och menar troligtvis att andningen ska gå så djupt som möjligt, att magen ska röra sig 
utåt och att det inte är bröstet som ska vidgas utan att man ska känna sig större nere vid magen 
än vid bröstet. Likt Arder (2001), Kayes (2004), Larsson (2010) och Sadolin (2009) tror vi det 
är viktigt att vara extra tydlig med vad som faktiskt händer i kroppen och vad som bara är ett 
bildigt uttryck, ett sätt att tänka. Att enbart använda sig av sådana här uttryck kan skapa en 
felaktig bild och felaktig användning av stöd. Det är möjligt att det finns fler tankar om och 
erfarenheter av blomsterspråk bland våra informanter, som vi inte fick höra eftersom vi inte 
frågade om detta rakt ut. Det är endast en informant som tydligt beskriver hur sångpedagogen 
använder bildliga uttryck och några andra informanter använder själva blomsterspråk när de 
talar om stöd. Att använda blomsterspråk kan vara bra för att förenkla och förklara på ett sätt 
som alla kan relatera till. Samtidigt kan det bidra till missförstånd om vad som faktiskt sker i 
kroppen och därför bör en sångpedagog kunna förklara stöd på flera olika sätt och dessutom 
kunna anpassa sina metoder till varje elev. Leijon och Löfberg (2011) kommer fram till att en 
kombination av blomsterspråk och mer tekniskt språk vore det bästa i sångundervisning. 
Dessutom måste lärare som använder blomsterspråk också anpassa det språket och använda 
liknelser som just den eleven kan relatera till. En metafor som eleven inte kan relatera till tillför 
ingenting (ibid).  
 

6.8 Långa, starka toner 
Flera informanter menar att stödet hjälper rösten att låta bättre, en säger att klangen blir 
fylligare och flera nämner att stöd behövs för att sjunga starka och höga toner. En informant 
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nämner ordet kontroll, och att stödet kan hjälpa till att kontrollera tonerna lättare. Någon 
nämner också att stödet hjälper till att få en renare ton. Stöd handlar till största delen om att 
kontrollera det subglottala trycket, så att man får ett lagom högt tryck för den önskade tonen 
(Arder 2001, Bjerge & Sköld 1993, Brown 1996, Kayes 2004, Lindblad 1992, Marek 2007, 
Moberg & Uggla 1984, Paton & Christy 2002, Rørbech 1999, Sadolin 2009, Sundberg 2001, 
Titze 1994, Zangger Borch 2008a). Röststyrkan bestäms av det subglottala trycket, ett högt 
tryck ger en stark ton, men även tonhöjden spelar roll då höga toner kräver högre tryck än låga. 
Därför är det viktigt att ha kontroll över det subglottala trycket för att få rätt tonhöjd och rätt 
styrka, men också för att inte slita på stämbanden och bli rösttrött vilket kan ske om trycket är 
för högt i förhållande till vad som var tanken (Lindblad 1992, Sundberg 2001). En informant 
säger att stödet hjälper till att spara på luften så att hen inte behöver andas lika ofta och kan 
hålla längre toner. Eftersom sång kräver mer luft än tal, krävs dels att man utvidgar lungorna så 
mycket som möjligt, men också att man använder mer av vitalkapaciteten. Efter utandning finns 
alltid en viss mängd luft kvar i lungorna, men det går att lära sig pressa ut mer av den luften och 
på så vis använda mer av vitalkapaciteten. På så vis kan man använda mer av luften man har i 
lungorna och därmed hålla längre toner och alltså ta färre andningspauser (Lindblad 1992, 
Sundberg 2001). Man kan också försöka ha samma inställning i kroppen vid utandning som vid 
inandning, det vill säga att hålla revbenen utvidgade och diafragman nere. Detta ska hjälpa till 
att hushålla med luften och att därmed kunna sjunga längre fraser utan andningspaus (Brown 
1996, Paton & Christy 2002, Sadolin 2009).  
 
6.9 Inlärningsprocessen 

De flesta informanter uppger att de har arbetat mycket med stöd på sina sånglektioner. En del 
menar att de gjorde det mer när de började ta lektioner men gör det inte lika mycket längre. 
Några tar sånglektioner hos flera olika sångpedagoger parallellt och uppger att 
sångpedagogerna arbetar på olika sätt, att vissa har mer fokus på arbetet med stöd än andra. En 
informant har alltid haft en stark röst och har inte behövt träna på stödet så mycket eftersom det 
alltid kommit ganska naturligt. Hen har dock tränat upp det mer och mer och menar att det från 
början kändes svårt och som att det tog lång tid, men att det släppte efter ett tag: “det känns ju 
som att det tar jättelång tid först när man börjar träna upp det, men efter så tänker man ’aha, oj 
hjälp det gick ju skitsnabbt’”. Just eftersom stöd och andning är saker som sker inuti kroppen 
och att det som sker inte går att se med ögonen och på så vis förstå vad händer, kanske det vara 
svårt att förstå hur allting hänger ihop. Moberg och Uggla (1984) menar att vissa personer har 
lättare för sig och hittar stödet direkt, medan andra måste anstränga sig mer för att hitta det. De 
menar dock att själva inlärningsprocessen brukar gå snabbt när eleven väl förstått hur hen ska 
öva (ibid). Vi kan se att alla informanter tycker att stöd är viktigt. Alla har en uppfattning om 
stödet som något positivt och som något som hjälper dem i sin sång.  
!

6.10 Sammanfattande fenomenografisk analys 
Då den fenomenografiska ansatsen syftar till att ta reda på hur ett fenomen kan uppfattas ur ett 
mänskligt perspektiv, så har vi fått chansen att kunna förklara hur informanternas uppfattningar 
om stöd beskrivs. Genom bearbetning av resultatet har olika kategorier vuxit fram induktivt ur 
materialet. Kategorierna som växte fram presenteras nedan och de syftar till att tydliggöra på 
vilka sätt som våra informanter talade om sina uppfattningar om, och sitt arbete med, stöd på. 
 
 



!

#)!

!

6.10.1 Beskrivningar med hjälp av muskelgrupper 
Några beskriver stödet med hjälp av olika muskelgrupper. Detta syns då en informant talar om 
att stöd är ett förhållande mellan magmusklerna, stämbanden och lungorna. Många försöker 
förklara stödprocessen genom att nämna magen, ryggen, bröstkorgen, midjan samt solarplexus. 
Det första citatet från Nike och det andra från Loa pekar också på detta. ”Även ryggen är ju 
viktig att man har med sig för att man ska få bra stöd. Och likaså med andningen också, att man 
inte bara vidgar fram liksom, utan att man även vidgar bröstkorgen bakåt” samt “Att andningen 
alltså går ner i MAGEN, eller vad man säger. Att man andas med magen, att den åker ut och in, 
och inte LUNGORNA då, alltså bröstet”. 
 
6.10.2 Beskrivningar i form av egna ord 
Det finns många beskrivningar som vi upplever är baserade på informanternas egna 
uppfattningar och förståelse. Då de flesta informanter är eniga om att stöd är någonting som 
upplevs olika av olika personer, antar vi att informanterna faktiskt reflekterat och återskapat 
sina egna uppfattningar i just den meningen. Då många menar att rösten låter bättre i flera 
bemärkelser om man använder sig av stöd, så kan det vara för att informanterna har upplevt 
detta själva. Citatet från Kim speglar också det: ”Dels så använder jag det som jag kallar för 
stöd när jag inte ska släppa ut all min luft på en gång, så jag måste andas precis hela tiden. Då 
tycker det är ett väldigt bra hjälpmedel att använda sig av stödet för att liksom hålla tillbaka”. 
 
6.10.3 Beskrivningar som verkar komma från sångpedagogen 
En del av informanternas uttalanden tyder på att de försöker att återge information som de hört 
från sina sångpedagoger eller liknande. Vanja säger till exempel om att hen har hört talas om att 
stöd hänger ihop med andningen och att magmusklerna ska slappna av. Ett annat exempel är 
Loa som säger att man vid höga toner ska ”puffa på rejält med magen”, samtidigt som hen har 
hört att man egentligen ska försöka få ett flyt på det. Vi måste alltså ta i beaktning att alla 
uppfattningar nödvändigtvis inte är baserade på deras egna uppfattningar, utan troligtvis på vad 
deras sångpedagoger sagt eller vad andra personer sagt om stöd.  
 
6.10.4 Beskrivningar med hjälp av blomsterspråk och metaforer 

Citatet från Loa: ”Att man ska tänka sig som en julgran till exempel, att allt ska vara där nere 
och inte där uppe”, är den beskrivning som mest speglar användandet av blomsterspråk som 
förklaring av stöd. Uppfattningen att stöd påminner om spänningen som när man gör en sit-up 
är också ett tecken på detta. Känslan av en sit-up är en metafor för vad som egentligen händer. 
Uppfattningarna om att man inte ska sjunga från halsen utan sjunga från magen är också en 
metafor för hur det känns och beskriver inte det som egentligen sker.  
 
6.10.5 Beskrivningar av praktiska och kroppsliga erfarenheter 
Många av informanterna beskriver stöd genom att förklara hur det känns i kroppen vid 
stödanvändningen. Till exempel säger Vanja: ”För mig känns det som en slags magkänsla. Det 
är någonting man gör med magen och sådär”. Även citatet från Kim speglar detta: “Jag måste 
vara lite pigg och på alerten för att kunna sjunga med mitt stöd, för det krävs så mycket av min 
kropp när jag ska använda stödet, så då måste jag vara lite pigg och ha lite energi och vara lite 
sugen på att sjunga”. Ett annat exempel är att Kim säger att hen känner stödet bäst vid 
solarplexus, men även i sidan och i magen då magen åker in och ut. Samma sak gäller då många 
talar om att känna ett motstånd. 
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6.10.6 Sådant som inte går att sätta ord på 

Denna kategori belyser ett sätt där informanterna försöker att beskriva sina uppfattningar, 
samtidigt som de saknar ord för att tala om sin kunskap. I denna ingår begreppet tacit 
knowledge. Detta är mest tydligt då alla informanter menade att det var svårt att förklara vad 
stöd är, och trots det påstod hälften att de har lätt för att använda det. Att den verbala kunskapen 
saknas märks till exempel då Kim menar att det krävs mycket av kroppen för att använda 
stödet, men att hen sedan inte kan förklara mer ingående. Att en informant menar att 
magmusklerna, stämbanden och lungorna jobbar ihop är helt korrekt, men hen nämner inte att 
det kan kallas för subglottalt tryck. 
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7. DISKUSSION 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sångelever talar om sina uppfattningar om, 
och sitt arbete med, stöd. Undersökningen visar att informanterna har svårt att förklara vad stöd 
är, trots att de utger sig för att kunna använda det praktiskt. Detta kan liknas vid en form av tyst 
kunskap och vi tror inte att det bara gäller våra informanter utan kan säkert förklara varför även 
vi, sångare, sångelever och sångpedagoger har upplevt det svårt att förklara begreppet stöd. 
Undersökningen visar också att hållning är viktigt. Vi kan märka att informanterna endast talar 
om varför hållning är viktigt, men förklarar inte på vilket sätt kroppen mår bra av det. Frågan är 
om det är nödvändigt att kunna förklara varför det är viktigt med en god hållning så länge den 
kan utövas. Det finns dock informanter som inte nämner hållning alls, vilket kan bero på att de 
inte anser att hållning är en viktig del i stödarbetet eller att våra intervjufrågor var för öppna och 
att vi inte frågade specifikt om hållning. Det kan mycket väl vara så att även dessa informanter 
jobbar med sin hållning, men att de inte kopplar det till stöd och därför inte tänkte på att nämna 
det. Vi kan även konstatera att den allmänna uppfattningen bland informanterna är att stöd 
främst är kopplat till bukmuskulaturen och därefter andningen. Sedan nämns också områden 
som stämband, lungor, solarplexus, rygg, midja, bröstkorgen samt hela kroppen. Vi kan se att 
informanternas uppfattningar täcker upp några av stödets mest väsentliga delar samtidigt som 
de har svårt att beskriva hur själva processen går till. Därför är det inte konstigt att deras 
övningar går ut på att känna muskelaktivitet antingen i midjan, svanken eller solarplexus. Exakt 
hur övningarna går till är ibland otydligt då de inte förklarar om övningarna sker vid inandning 
eller utanding, eller när musklerna ska vara spända eller avspända. Vi vet inte om övningarna 
som nämns används som fristående övningar eller kopplat till en sång, men vi tror det kan vara 
lättare att förstå sambandet och vad övningarna är bra till om de sjungs kopplade till själva 
sången. Vi har även sett att en del har lättare att förklara vad som händer i kroppen vid stöd än 
andra och att de som har svårt att förklara oftast har mest fokus på magen. Det kan bero på den, 
enligt oss, allmänna föreställningen om att magen är viktigast vid stöd. Undersökningen visar 
också att stöd kan uppfattas på olika sätt. Det kan som sångpedagog vara viktigt att ha den 
insikten och inte vara för strikt i sin egen tanke om stöd eftersom just den metoden kanske inte 
passar alla elever. Eftersom de flesta tycks anse att uppfattningar om stöd skiljer sig från elev 
till elev, är det också rimligt att tänka att det skiljer sig mellan olika sångpedagoger och 
sångare. Även sångpedagoger är olika som individer och kan ha olika uppfattningar om stöd. 
Sångpedagoger behöver ha förståelse för att olika metoder och arbetssätt passar olika bra för 
olika elever och även om man har skapat ett sätt som fungerar för sin egen del måste man vara 
bredare än så i sin kontakt med varje elev. I en relation mellan en elev och en pedagog har 
pedagogen en maktposition och vi tror att det kan vara vanligt att elever tar pedagogens ord 
som sanning. Om man håller för hårt på sin egen bild av stöd och tror att den bilden är den rätta, 
kan det kanske innebära att en del elever inte lär sig det de ska därför att de inte vågar 
ifrågasätta sångpedagogen eller inte förstår det som sägs. Vi kan också se att flera informanter 
anser att stödet hjälper till vid starka, höga och långa toner. De är således på rätt spår då de 
troligtvis menar att höga, starka och långa toner kräver ett högt subglottalt tryck och stor 
kontroll av trycket och att det är detta de menar är stöd. Dock ser vi uppfattningarna om att det 
inte behövs lika mycket stöd i huvudklang som oroande, då vi anser att det är felaktigt. Utan 
stöd i huvudklang kommer sångaren förmodligen bli rösttrött ganska snabbt och tonen kommer 
inte bli lika stabil. Vi kan se att alla informanter talar om olika saker som har del i stödet, men 
att de sällan kan förklara det mer ingående eller med exakt rätt termer. Vi upplever alltså att de, 
i det stora hela, har klart för sig vad stödet kan vara till hjälp för, men att de inte alltid vet hur 
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det ska användas och när olika delar i stödarbetet ska användas. Mycket av det som sker i 
kroppen vid stödarbete är komplext och svårt att förstå, det har även vi tyckt under arbetet med 
denna uppsats. Det kanske inte heller är nödvändigt att som sångelev i gymnasiet förstå exakt 
vad som sker och exakt vilka muskler som arbetar. Kanske är det viktigaste att eleverna kan 
använda stödet och att det är en hjälp i deras sång och att det först är man ska lära ut det till 
någon annan som det är viktigt att kunna uttrycka det verbalt för att undvika de klassiska 
fällorna med uttryck som att man ska “sjunga med magen” eller “ta i med magen”. De flesta 
uppger att de arbetar eller har arbetat mycket med stödet under sånglektionerna. En informant 
menar att hen alltid haft lätt för stöd och därför inte behövt arbeta så mycket med det. Om en 
elev sjunger med bra stöd naturligt kan det finnas risk att läraren antar att eleven kan och vet 
mycket om stöd, vilket inte behöver vara fallet. Vi tror det kan finnas en fara i att som lärare tro 
att en elev redan vet hur stödet ska användas. I ett sådant fall skulle det kunna ske att eleven lär 
in saker på ett felaktigt sätt. 
 
Undersökningen visar även att stöd kan beskrivas på olika sätt. Alla informanter använder sig 
av flera beskrivningsmetoder och det är ingen som endast använder sig av en. Det kan betyda 
att det finns ett behov av att förklara stödprocessen på olika sätt. Vi anser därför att 
sångpedagoger måste ha detta i beaktning, då alla elever är individuella (Leijon & Löfberg 
2011, Mason & Tunhav 2010, Reinedahl 2009). Generellt passar de flesta beskrivningarna in 
under kategorin ”Sådant som inte går att sätta ord på”, då informanterna hade svårt att uttrycka 
sin kunskap verbalt. En annan stor kategori var ”Beskrivningar med praktiska och kroppsliga 
erfarenheter”, vilket kan tyda på att informanterna är vana vid att prata om stöd på det sättet.  
Motsatsen till detta kan vara ”Beskrivningar med olika muskelgrupper”. Informanterna hade 
svårt att rent anatomiskt förklara stödprocessen, vilket dels kan bero på att de inte har den 
kunskapen, men även att de inte är vana vid att tala om stöd på det sättet. Utan denna analys 
hade det förmodligen varit svårare att se hur informanterna talade om sina uppfattningar om, 
och sitt arbete med, stöd. 
 
Utifrån det vi sett i vår undersökning kan vi konstatera att informanterna har svårt att förklara 
stödprocessen. Samtidigt utger sig flera av dem för att ha lätt för att använda stödet. Man kan 
fundera kring hur viktigt det är att elever i gymnasieåldern kan förklara stöd om de kan använda 
det. Anatomiska kunskaper gällande stödprocessen kan dock behövas då det i kursplanen för 
Instrument eller sång 1 står att “undervisningen ska ge kunskaper om instrumentets 
konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård” (Skolverket u.å.). Vår tolkning är att 
stöd ingår i alla dessa områden då stöd är en hjälp för sången, men också en förutsättning för att 
över huvud taget kunna sjunga. Man kan fundera över hur dessa kunskaper om rösten bör yttra 
sig. Våra informanter utger sig för att ha praktisk kunskap som överrensstämmer med dessa 
kriterier samtidigt som de inte alltid kan uttrycka sin kunskap verbalt. Tvärtom skulle det även 
kunna finnas elever som kan uttrycka tekniska kunskaper i ord, men inte i praktiken. Frågan är 
hur sångpedagogen ska förhålla sig till dessa olika typer av kunskap i sin bedömning av eleven.  
 
Likt Hemsley (1998) anser vi att det kan finnas en fara med att tala om stöd separerat från 
sången, då det finns en risk att stödet ses som ett objekt. Stöd används hela tiden, både i tal och 
i sång, men det handlar om att kunna kontrollera det. Det ska förstås som en helhetsprocess där 
flera olika faktorer samverkar. Ordet stöd kan vara problematiskt att använda då det inte finns 
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endast ett sätt att förklara och förstå det på. Samtidigt verkar det finnas ett behov av att använda 
sig av ett ord som sammanfattar de olika faktorerna som samverkar.  
 
7.1 Jämförelse av resultat 
Efter genomförd undersökning kan vi konstatera att resultaten mellan vår undersökning och 
Masons och Tunhavs (2010) har flera likheter då många av både våra och deras informanter 
någon gång har haft svårt att förstå vad stöd är. Alla sångpedagoger har haft sångelever som 
haft svårigheter med stöd. Det säger i sin tur någonting om att detta skulle kunna vara ett 
problem som finns hos många sångelever, och inte endast hos våra informanter. 
Sångpedagogerna menar att stöd är kopplat till kontroll av andningen, luftströmmen, lufttrycket, 
hållning, förankring och motstånd samt att höga och starka toner kräver mer stöd än låga och 
svaga. Våra informanter talade också om dessa på ett eller annat sätt. De nämnde dock inte 
förankring som ett alternativ till stöd, vilket kan bero på att de inte tagit sånglektioner från 
någon som talar om stöd på det sättet. Sångpedagogerna menar att stöd kan tolkas olika från 
person till person, vilket näst intill alla av våra informanter höll med om. Några av 
sångpedagogerna använder sig av gestikuleringar samt bildliga uttryck för att hjälpa sina 
sångelever att hitta stödet. En av våra informanter verkar föredra bildliga uttryck under sin 
sångundervisning, medan några av informanterna själva förklarar stödet på ett sätt som vi kan 
kalla för ”blomsterspråk”. I den strukturen kan vi utläsa att informanterna har blivit undervisade 
på detta sätt, och även att det kan finnas ett behov av det. 
 
Sångpedagogerna menar att missuppfattningar så som att magen och muskelarbete ska vara 
spända, skulle kunna bidra till att försämra larynx arbete (Mason & Tunhav 2010). Våra 
informanter lyfter däremot inte fram denna aspekt alls, utan talar endast om att stödet ska vara 
en hjälp för att sjunga hälsosamt. Masons och Tunhavs informanter nämner diafragman som en 
viktig muskel i andningen till skillnad mot våra informanter som endast närmast nämner 
lungorna och andningen. Vi kan se att sångpedagogerna med hjälp av sin verbala kunskap kan 
beskriva sina uppfattningar om stöd på ett annat sätt än våra informanter kan. De har därför inte 
behövt ta upp aspekten om tyst kunskap då detta inte varit aktuellt.  
 

7.2 Litteratur 
Under genomförandet av den här undersökningen valde vi att använda oss av forskningsbaserad 
litteratur, men även av sångmetodikböcker eftersom sådana ofta används av sångpedagoger. 
Anledningen till att vi delade upp litteraturen i bakgrundskapitlet var för att skilja på den 
vetenskapligt skrivna litteraturen och sångmetodikböckerna som i princip kan skrivas av vem 
som helst. Den största skillnaden är att den forskningsbaserade litteraturen beskriver 
stödprocessen mer ingående medan sångmetodböckerna ofta riktar sig mot att kategorisera och 
benämna olika processer i stödarbetet och då främst andningsmetoder. Vi kan konstatera att all 
litteratur i princip säger samma sak, men att det finns variationer i hur stöd beskrivs och vilka 
ord som används samt vilka muskler som beskrivs som viktiga och hur dessa fungerar i 
stödarbetet. Det kan vara en anledning till varför stödbegreppet anses vara förvirrande. I 
efterhand kan vi se att det finns stora likheter mellan de två typerna av litteratur som vi 
presenterar och det kan därför upplevas som att de två kapitlen handlar om samma saker. Ett 
alternativ hade kunnat vara att slå ihop dessa kapitel, men å andra sidan hade det då varit 
svårare att skilja på vilken litteratur som är forskningsbaserad och vilken som inte är det. På 
grund av de avgränsningar vi var tvungna att göra är det möjligt att vi missat relevant litteratur 
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och vi är därför medvetna om att det förmodligen finns mer litteratur som skulle kunnat vara av 
värde för vårt arbete. Det våra informanter nämnde stämmer mestadels med litteraturen, men 
eftersom de inte uttryckte sig på samma sätt, så var det vår uppgift att tolka deras svar med stöd 
av litteraturen. Det finns delar i litteraturen som våra informanter inte tog upp, och detta skulle 
kunna bero på att de inte kunde förklara stödprocessen så ingående som den presenteras i 
litteraturen. Samtidigt anser vi att litteraturen behövs för att hjälpa läsaren att få förstå själva 
stödprocessen. Bearbetningen av litteraturen har bidragit till en djupare förståelse även för oss, 
vilket i sin tur har inneburit att vi har kunnat dra paralleller mellan informanternas svar och 
litteraturen. Om vi inte hade fått denna kunskap, hade vi haft svårare att tolka informanternas 
svar.  
 

7.3 Metodens för- och nackdelar 
Efter att ha genomfört sex stycken kvalitativa intervjuer så anser vi metoden passade bra för 
studiens syfte, då vi var ute efter att ta del av uppfattningar. Vi har dock insett att det finns 
svårigheter i att ta reda på informanternas uppfattningar om stöd då de flesta hade ganska svårt 
att uttrycka sig verbalt om det. Det hade kunnat vara till fördel om vi genomfört någon form av 
triangulering för att få ett större underlag. Om vi hade haft sånglektioner med varje informant så 
hade vi även kunnat ta del av deras uppfattningar kring stödarbetet på ett praktiskt sätt. Vi 
måste dessutom ta i beaktning att det finns en chans att de lärare som var våra kontaktpersoner 
gav oss de elever som de ansåg hade goda kunskaper om ämnet och som de trodde var passande 
för vår studie. Valet av ansats var passande för vår studie då den lämpar sig för kvalitativa 
studier och uppfattningar. Vi inser dock att resultatet skulle kunnat se annorlunda ut om antalet 
informanter varit större då vi eventuellt skulle kunnat få fram mer variationer av uppfattningar 
samt se fler likheter och olikheter i svaren och på så sätt haft lättare för att skapa 
fenomenografiska kategorier. Om vi hade valt informanter i olika åldersgrupper, så hade vi 
möjligtvis fått större spridning på uppfattningarna. Vi kan konstatera att vi hade en relativt 
homogen grupp, vilket bidrog till mindre variationer i uppfattningar. Fördelen med att använda 
halvstrukturerad intervju var att vi kunde få fram mer av informanternas uppfattningar genom 
att ställa spontana följdfrågor samt att våra frågor var relativt öppna. Vi inser att nackdelen är 
att alla informanter inte talar om samma saker, detta delvis på grund av att vi inte ställde samma 
följdfrågor till alla, men även för att vissa informanter inte ville besvara frågorna mer än 
nödvändigt. Detta innebär att de informanter som exempelvis inte nämnde hållning alls, kanske 
hade haft intressanta tankar som vi hade fått höra om vi hade frågat mer specifikt om hållning. 
Å andra sidan ville vi ställa så öppna frågor som möjligt för att inte styra informantera. Hade vi 
ställt en fråga om hållning hade informanterna troligtvis uppfattat det som något viktigt. 
 
7.4 Slutsats 

Arbetet med denna uppsats har givit oss en vidare syn på vad stöd kan vara, och har också givit 
oss fler verktyg och begrepp att använda i framtida undervisning vid förklaring av stöd. Vi 
anser inte att vi kan använda stöd bättre än förut, men däremot kan vi sätta ord på det som sker i 
kroppen på ett mycket bättre sätt. Vi vet helt enkelt mer, och förstår att våra informanter mycket 
väl kan ha större kunskap om vad stöd är rent praktiskt, än vad de kan uttrycka verbalt. Vi 
hoppas och tror att vi ska ha stor nytta av denna kunskap.  
 
Vi tror att det är mycket viktigt att sångpedagoger dels själva har en klar och tydlig bild av vad 
stöd är för just den personen, och hur hen anser att man kan hitta och arbeta med stödet. Om 
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sångpedagogen själv inte har en djupare kunskap finns risken att de välkända uttrycken “sjung 
med magen” eller “ta i med magen” används och därmed kan elever lära sig felaktiga saker som 
snarare stjälper än hjälper. Utöver detta tror vi att det är viktigt att vara lyhörd för varje elev 
som individ då människor lär sig på olika sätt och att olika metoder kan passa olika bra 
beroende på vem eleven är. Det krävs kunskap om olika sätt att arbeta med stöd för att kunna 
anpassa till varje elevs behov. Dessutom är det viktigt, att trots att en elev verkar ha kunskap 
om stödet, vara noggrann och tydlig och inte förutsätta att hen redan kan allt.  

 
7.5 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att genomföra samma typ av undersökning men 
med andra undersökningsmetoder. Intressanta metoder skulle kunna vara observation vid 
informanternas sånglektioner alternativt själv hålla i sånglektioner tillsammans med 
informanterna för att ta del av deras praktiska kunskaper och uppfattningar i förhållande till 
deras verbala. Någon form av triangulering skulle givetvis vara till fördel för att förstå elevers 
uppfattningar från mer än ett håll. Antalet informanter skulle även kunnat vara fler, vilket hade 
varit till fördel för att möjligtvis bredda antalet uppfattningar eller för att se karakteristiska drag. 
Det hade även varit intressant att genomföra en liknande undersökning med informanter i en 
annan ålderskategori. Det hade även varit intressant att se om resultatet i denna studie skulle se 
annorlunda ut beroende på om sångeleverna hade afro- eller klassisk bakgrund. 
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BILAGA 1 
 

Samtycke 

 

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Intervjumaterialet kommer användas till 

vår C-uppsats som handlar om sångelevers uppfattningar om företeelsen stöd. 

 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, det vill säga att du kommer vara anonym och det du 

säger kommer inte kunna kopplas till dig. 

 

Ljudinspelningen och det transkriberade materialet används endast till vår uppsats och kommer 

att förvaras tryggt hos oss tills kursens slut, då vi raderar det. Uppsatsen kommer finnas som en 

offentlig handling. 

 

Du har rätt att ångra din medverkan fram tills dess att uppsatsen är tryckt. 

 

 

 

Jag samtycker 

 

____________________________________  ________________________ 

Namn          Datum, Ort 
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BILAGA 2 
 

Förfrågor: 

- Vilken klass går du i? 

 

- Hur länge har du sjungit? 

 - Sånglektioner? Kör? Bara hemma? 

 

- Har du haft olika lärare och/eller körledare? Hur många? 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Har du hört talas om stöd inom sång? 

- Vart har du hört talas om “stöd”? Vem har pratat om det? 

 

2. Berätta vad stöd är för dig 

- Hur känns det i kroppen när du använder stöd? 

- Vilka områden i kroppen anser du vara kopplade till stöd? 

- Berätta vad du tror händer i kroppen när man använder sig av stöd 

- Tycker du det är lätt eller svårt att förstå vad stöd är? (vad är det som är svårt?) 

 

3. Hur kan stödet hjälpa dig när du sjunger? 

- Tänker du på att använda stöd när du sjunger? 

- Vad upplever du för skillnader mellan att sjunga med eller utan stöd? 

- Vilka svårigheter kan du uppleva i ditt arbete med stöd? 

 

4. Hur gör du för att arbeta med stödet när du sjunger? 

- Ge praktiska exempel på övningar o.s.v. då du känner/arbetar med stödet 

 

5. På vilket sätt arbetar ni med stöd på dina sånglektioner? 

- Tror du att andra sångelever uppfattar stöd på samma sätt som dig? 

 

6. Har du något att tillägga om stöd? 

 


