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SAMMANFATTNING 
 
Titel: ”Från hjärta till hjärta, skulle jag vilja säga” En studie om sånglärares syn på, och arbete 
med, gestaltning.   
 
English title: ”From one heart to another, I would like to say” A study on vocal teachers´ 
views of, and work with, ”gestaltning”.   
 
Författare: Sophie Ekström  
 
Syftet med den här studien är att ur ett didaktiskt perspektiv undersöka sånglärares syn på, 
och arbete med, gestaltning. Syftet tydliggörs med hjälp av tre frågeställningar och kan därför 
sägas ha tre huvudsakliga delar: att undersöka sånglärares syn på gestaltning, att undersöka 
sånglärares praktiska arbete med gestaltning och att undersöka vilka didaktiska konsekvenser 
sånglärares uppfattningar om gestaltning får.   
 
Studien är genomförd med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre olika sånglärare som arbetar 
på musikhögskola. Resultatet visar att sånglärarnas uppfattning om gestaltning påverkar deras 
förutsättningar och deras pedagogiska grundsyn, vilket i sin tur influerar lärarnas didaktiska 
val och deras synsätt på gestaltning i undervisning.  
 
Sökord: Gestaltning, sång, didaktik, sångundervisning.   
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INLEDNING 
 
Valet att skriva om gestaltningens roll och betydelse i sångundervisning var för mig 
någonting väldigt naturligt, och rent av själviskt. Jag ville se om jag kunde hitta en väg in i 
detta komplexa ämne som jag sedan kan ha nytta av i mitt eget musicerande och i min egen 
roll som sångpedagog. För visst har det funnits många gånger då jag, både i egenskap av 
student och i egenskap av lärare, har velat dunka huvudet i väggen för att någonting inte 
funkar i det gestaltande arbetet. Vad är då detta någonting? Hur kan det komma sig att 
gestaltningen vissa gånger tycks ske helt av sig själv, medan den vissa gånger ter sig helt 
omöjlig?     
 
Under en intervju jag genomfört under mitt uppsatsarbete talar en av mina informanter om en 
situation där man helt enkelt inte når fram med det uttrycksmässiga gestaltande tankesättet till 
en student: 
 
Lärare: Vad handlar låten om? 
Student: Kärlek. 
Lärare: Ja... Men vilken typ av kärlek? 
Student: Jag vet inte… kärlek? 
 
Vad gör man när en student inte kan eller vill fördjupa sin förståelse för den uttrycksmässiga 
aspekten av sångarbete? Hur introducerar man ett gestaltande arbetssätt för någon som aldrig 
arbetat med gestaltande uttryck tidigare? Och är det egentligen viktigt att jobba med 
gestaltning?  
 
Sångens förmåga att berätta berättelser och att slå an känslomässiga strängar i oss människor 
har alltid fascinerat mig. Personligen så har detta varit den starkaste anledningen till att jag 
själv sjunger och uttrycker mig via musik.  Därför vill jag nu ta tillfället i akt att fördjupa mig 
i just detta, och jag har valt att göra det med hjälp av tre sånglärare som arbetar på 
musikhögskola. Förhoppningsvis kan jag med deras hjälp försöka konkretisera gestaltningens 
roll och utformning i sångundervisning.     
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PROBLEMFORMULERING 
 
Att förmedla en sångs känslomässiga kärna, och att kunna berätta en berättelse via sången 
anses vara ett av de viktigaste, om inte det viktigaste, målet inom sång och sångundervisning. 
Under en majoritet av alla de sånglektioner jag själv deltagit i, som elev, som 
musikhögskolestudent, som VFU-student och som lärare, har det personliga uttrycket och 
gestaltningen av sånger alltid beskrivits som mycket viktigt. Detta framträder även i 
styrdokument och kursplaner. Nedan citeras kursplaner gällande instrumentet sång från tre 
olika musikhögskolor i Sverige: 
 
• Studenten ska efter avslutad kurs ”ha uppnått färdigheter som visar en Musikalisk 

gestaltning på högt kvalificerad nivå” (Göteborgs universitet, 2011, s. 2) 
• Vid kursslutet ska studenten ”ha utvecklat en konstnärlig och gestaltande färdighet” 

(Örebro universitet, 2011, s. 1) 
• Efter avslutad kurs ska studenten ”visa på grundläggande färdigheter att genom 

gestaltning utveckla sin identitet som scenkonstnär” (Luleå tekniska universitet, 2014, s.1) 
 
Däremot talas det sällan om hur man arbetar med detta. I flera sångmetodböcker står det att 
läsa saker som: ”Sträva alltid efter att vara äkta och personlig i din inlevelse” (Janzon 2007 s. 
27); ”Det är nu du ska låta alla dina konstnärliga ambitioner blomma” (Zangger-Borch 2005 
s. 81); och ”Det handlar inte om att bara ytligt förstå orden” (Moberg & Uggla 1984 s. 47). 
Men hur ska man som sångare kunna förhålla sig till det viktiga gestaltningsarbetet om det 
alltid ter sig abstrakt och ogreppbart?  
 
Därför vill jag genom min uppsats försöka konkretisera gestaltningens roll i sångundervisning 
på musikhögskolenivå, och genom didaktiska frågeställningar undersöka hur arbetet med 
gestaltning kan te sig. Detta har jag gjort genom kvalitativa intervjuer med tre sångpedagoger 
som arbetar på musikhögskola.   

Syfte  
 
Syftet med denna studie är att ur ett didaktiskt perspektiv undersöka sånglärares syn på, och 
arbete med, gestaltning.  
 

Frågeställningar  
!
För att tydliggöra syftet har jag formulerat tre stycken frågeställningar, som tillsammans 
avgränsar ämnet gestaltning, sätter det i en didaktisk kontext och möjliggör ett besvarande av 
studiens syfte.  
 

• Vad innebär gestaltning för sånglärarna? 
• Vilka didaktiska val gör sånglärarna i sitt arbete med gestaltning och vilka didaktiska 

svårigheter ser sånglärarna i gestaltningsarbete? 
• Vilka didaktiska konsekvenser får sånglärarnas uppfattningar om gestaltning? 

 

Begreppsdefinition och avgränsning 
 
Begreppet gestaltning definieras enligt Nationalencyklopedin (2014) som "att ge en fysisk 
form åt något". Detta kan exempelvis gälla en litterär karaktär, en rollfigur eller berättelsen 
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och känslorna som ryms i en sång. Det finns även ett flertal andra begrepp som ofta används 
för att beskriva sångens och sångares expressiva sidor, och ett av dem är begreppet 
interpretation. Till skillnad från gestaltning så beskrivs interpretation enligt Svenska 
akademiens ordlista (2014) som en process där man "tolkar och förklarar något".  
 
Ser man dessa begrepp i relation till varandra anser jag att begreppet interpretation 
uteslutande handlar om en tolkningsprocess av ett redan färdigt material, medan gestaltning å 
andra sidan beskrivs som en tolkningsprocess som sedan åtföljs av att ge materialet en fysisk 
form - alltså, att bli materialet. Som jag ser det innebär detta att man genom interpretation 
betraktar materialet i fråga utifrån, medan man i gestaltningsarbetet är i materialet. Jag anser 
att begreppet gestaltning ger en fördjupad innebörd av tolkning, berättande och uttryck, och 
då detta begrepp dessutom återkommer i ett flertal kursplaner för ämnet sång har jag valt att 
uteslutande använda mig av begreppet gestaltning i min uppsats.  
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BAKGRUND 
!
För att tydliggöra begreppet och fenomenet gestaltning krävs viss förklaring. Därför har jag 
valt att inledningsvis definiera ett antal begrepp som är vanligt förekommande när man talar 
om gestaltningsarbete. Vidare belyser jag gestaltning som fenomen. Detta för att klargöra vad 
sånglärare behöver arbeta med för att utveckla studenters gestaltande färdigheter. Därefter 
beskriver jag de praktiska och tekniska kunskaperna som anses krävas av en student för att 
utveckla en gestaltande färdighet. Slutligen belyser jag gestaltning som en form av 
kommunikation. Detta kommunikativa synsätt, och andra begrepp som behandlas nedan, 
återkommer senare i uppsatsen genom intervjuerna med informanterna.  

Gestaltning som fenomen 
!
Att försöka definiera vad gestaltning egentligen är, är på många sätt problematiskt. Åsikterna 
är många och ofta personligt styrda utefter egna erfarenheter och musikaliska och sceniska 
preferenser. Jag har dock valt att fördjupa mig i fyra aspekter av det gestaltande fenomenet: 
äkthet, förmedling, begåvning och kommunikation.  

Äkthet och ärlighet på scenen 
 
Stravinskij (1950) talar om att det i musik finns element som omöjligen kan fångas i ord. För 
att fånga de här ogreppbara elementen krävs därför en vokalist eller en musiker som genom 
erfarenhet, intuition och talang kan förstå och förmedla dessa musikaliska ”hemligheter”. Han 
lägger därför en stor vikt vid de enskilda sångarnas inre liv och personliga upplevelser.    
 
Även Stanislavskij (2008) talar om konstnärens uppdrag att gestalta även de omedvetna och 
underförstådda processerna och känslorna som förekommer inom musik och teater. Han 
betonar vikten av att (i ett teatersammanhang, men jag hävdar att det är tillämpbart även inom 
musik) göra detta genom att utgå från personliga, uppriktiga känslor och äkta lidelse. Endast 
genom att göra detta kan man nå oförställd gestaltning och därmed äkthet på scenen.  
 
Enligt Stravinskij och Stanislavskij handlar gestaltningen alltså i grund och botten om att 
finna en äkthet på scenen. Både inför publiken och inför sig själv. Först när denna äkthet och 
ärlighet uppnås kan materialet, oavsett om det gäller teater eller musik, nå sin fulla potential 
och kommuniceras fritt från distraktioner. Gestaltningsarbetet blir därför lika 
eftersträvansvärt, om inte mer eftersträvansvärt än sångtekniskt arbete.  
 

Förmedling  
 
Stravinskij beskriver att vokalister kan betraktas på två olika sätt. Antingen är vokalisten 
endast en exekutör, eller så är hen en exekutör och en uttolkare:  
 

Den som tolkar är på samma gång exekutör. Men varje exekutör är inte uttolkare. […] Mellan 
exekutören och uttolkaren finns en väsensskillnad som är mer av etisk än estetisk art och som 
anger en samvetsfråga: teoretiskt kan man inte begära annat av exekutören än att han i toner 
översätter sitt parti – villigt eller ovilligt – medan man har rätt att hos uttolkaren vänta sig inte bara 
ett perfekt återgivande av notationen utan en kärleksfull omsorg. (Stravinskij, 1950 s. 105-106)  

 
Med exekutör menar alltså Stravinskij (1950) en vokalist som felfritt lär sig sitt stycke, och 
framför detta med precision, talang och teknisk exakthet, men som saknar förmågan att 
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förmedla ett känslomässigt djup till sången. En uttolkare däremot besitter all den talang som 
även exekutören har, men kan genom kärleksfull omsorg förvalta sångens berättelse och 
känslor, och förmedla dem till publiken. Uttolkaren har därmed en gestaltande förmåga och 
talang som kan användas för att ge musiken liv och beröra andra genom den. 
 
Denna uppfattning om gestaltning som fenomen angränsar till synen att vissa vokaliser helt 
enkelt är begåvade med en gestaltande talang, medan andra endast är skickliga tekniska 
utövare. 
 

Talang och Begåvning 
 
Begrepp som återkommer när man talar och läser om gestaltning är talang och begåvning. 
Dessa ord är synonyma med varandra och syftar enligt Nationalencyklopedin (ne.se 2014) till 
en person som har en medfödd lätthet att tillägna sig en viss färdighet, exempelvis en 
musikalisk skicklighet.  
 
Stravinskij (1950) menar att musik bara kan skapas av ”en människa som är lyhörd för 
naturens många röster men också har behov av, och medfödd begåvning för, att kunna ordna 
dem” (s.25). Även Stanislavskij (2008) är av åsikten att talang och begåvning är något 
ständigt närvarande inom konst, teater och musik, och hävdar till och med att människor som 
besitter denna talang skördar vissa fördelar: ”Jag medger, att en begåvad människa får allt 
förlåtet. […] De är speciella människor, och allt de gör blir till på deras speciella villkor” (s. 
42-43).  
 
Var denna speciella begåvning och talang kommer ifrån finns det dock flera olika förklaringar 
till. Medan några hävdar att talangen är en medfödd gåva menar Gardner (1994) att en 
musikalisk begåvning både beror på miljö, pedagogik och genetiska förutsättningar. Det är 
alltså enligt Gardner lika viktigt att ha växt upp i en stöttande familj och i en stöttande 
samhällsmiljö eller att ha bra pedagoger till hjälp i sin musikaliska utveckling som det är att 
ha en eventuell genetisk fallenhet för musik och musikalisk gestaltning. 
 
Begreppen talang och begåvning är på många sätt problematiska. Kempe och West (2010) 
menar att: 
 

När man använder begåvning och talang som förklaringsmodell för varför vissa lyckas och andra 
misslyckas […] utelämnar man analysen av de specifika erfarenheter och det arbete som ligger 
bakom allt lärande. (s. 47) 

   
De menar att om man väljer att bortse från didaktikens betydelse för kunskapsutveckling så 
blir ”vägen till kunskaper i musik något mystiskt och mytiskt, något vi inte själva kan förstå, 
förutse, planera eller själva råda över” (s. 47). De betonar alltså vikten vid att uppmärksamma 
att kunskap i musik, likt andra kunskaper vi människor kan utveckla, går att konkretisera, 
åskådliggöra och förtydligas. Kempe och West påpekar även att vi idag vet mycket lite om 
genernas och arvets betydelse i vår förmåga att utvecklas inom musik, men vi vet desto mer 
om miljöns betydelse. Likt Gardner (1994) menar de att en stöttande familj, och därtill en 
stöttande skolmiljö kan göra all skillnad i hur elever lär sig musikens olika delar.          
 

Kommunikation 
 

Enligt Daniel Goleman (2000) är känslor ”en hypereffektiv kommunikationsmetod” (s.180), 
och han hävdar att det är helt naturligt att vi människor påverkas och till och med smittas av 
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varandras känslotillstånd, något som kan förklara hur en vokalist kan beröra sin publik från 
scenen. Goleman redogör i sin bok Känslans intelligens och arbete (2000) för ett experiment 
han varit delaktig i att organisera, där tre människor fick sitta i en ring mitt emot varandra i ett 
helt tyst rum, utan att tala. Efter två minuter hade personen i ringen som varit mest 
uttrycksfull smittat av sig av den känsla han burit på till de andra två i ringen. Alla typer av 
känslor, från glädje till irritation, smittade lika effektivt. Då känslor bevisligen är mycket 
smittsamma kan man tänka sig att samma fenomen förkommer i musiken och sångens värld, 
och att det kanske är denna smittsamhet som gör gestaltning mer eller mindre lyckad.  
 
När man talar om gestaltning ur ett sångperspektiv förutsätter detta en publik. Som Stravinskij 
(1950) uttrycker det så kan ett konstverk, oavsett konstform, ”inte existera i ett lufttomt rum” 
(s. 112). Publikens roll vid ett sångframträdande spelar därför in i hur sångarens gestaltande 
kvaliteter och försök vinner gehör. ”Åhöraren reagerar och blir medspelare i det spel 
konstnären satt igång” (s. 112) uttrycker Stravinskij (a.a.), och han hävdar även att det 
musikaliska verkets öde ”till sist hänger på publikens smak, dess skiftande humör och vanor, 
kort sagt dess tyckande” (s. 112).  
 
I förlängningen innebär detta att publik och sångare tillsammans blir medskapare av 
gestaltningen, och att den gestaltande uppgiften endast delvis kan åläggas sångaren. Sångaren 
kan göra sitt yttersta för att på ett genuint och tydligt sätt förmedla sångens och sitt egen 
känslomässiga uttryck och därmed smitta publiken med dessa känslor – men om publiken av 
olika anledningar inte är mottaglig för det känslomässiga uttrycket är det troligt att 
gestaltningen aldrig till fullo når fram.          
 

Gestaltandets verktyg 
!
För att utveckla en gestaltande färdighet krävs ett visst mått av tekniska, fysiska och psykiska 
färdigheter. Nedan kommer jag belysa sångtekniska färdigheter, kroppsliga färdigheter och 
psykiska färdigheter (fantasi och intention) som en del i, och verktyg för, det gestaltande 
arbetet. 

Sångteknik 
 
Sångarbete kräver, som allt arbete med musik, en teknisk färdighet. Stravinskij (1950) som 
jag nämnt ovan menar att tekniken är en förutsättning för att kunna gestalta en sång. Han 
säger exempelvis att ”Villkoret för den som gör anspråk på den vördnadsfulla titeln uttolkare 
är att han ska vara en felfri exekutör” (s. 108). Detta för att vokalisten ska kunna vara trogen 
det musikaliska verket och inte finna sig begränsad av sångtekniska problem. Även 
sångpedagogen Nanna-Kristin Arder (2007) betonar vikten av att jobba sångtekniskt. Hon 
jämför sångarbetet med att lära sig köra bil, man måste öva på de små, tekniska delarna av 
bilkörningen först: hur man gasar, bromsar, växlar och svänger. Till slut förankras denna 
kunskap i kroppen och i musklerna och fungerar per automatik, utan att man som förare 
behöver tänka på dem. På detta sätt menar Arder (2007) att man även bör betrakta sångarbete. 
Det tekniska arbetet kommer först, sedan när denna kunskap förankrats hos eleven kan det 
gestaltande arbetet inledas.  
 
Dessa tekniska kunskaper kan sedan användas i gestaltningsarbetet, för att uttrycka sångens 
och sångarens känslor. Enligt Oren L. Brown (2008) är några av dessa tekniska 
gestaltningsverktyg tempo, timing, dynamik, pitch, frasering och klang. Användningen av 
dessa röstliga och musikaliska verktyg, i kombination med känslor och förmedlande av en 
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sångs betydelse leder slutligen till en gestaltande förmåga. Låt mig nu förklara dessa begrepp, 
utifrån boken Stora Sångguiden av Daniel Zangger Borch (2005):  
 

• Tempo - Hur snabb eller långsam en sång är. Tempot kan varieras och manipuleras av 
vokalisten för att förmedla olika känslor.   

• Timing - Timing går ut på att hitta rätt bland notvärden och tolka tonstart och tonslut 
utifrån den egna kreativiteten i samarbete med kompet. 

• Dynamik - Förändringar i tonstyrka och/eller nyans.  
• Pitch - Intonering av en ton.   
• Frasering - En sammanhängande ton- och textföljd, att jämföra med en mening i en 

bok, som kan tolkas och behandlas av vokalisten för att förmedla olika känslor genom 
att exempelvis använda andningspauser, dynamikskiftningar eller tempo-
förskjutningar.  

• Klang - Den personliga vokala klangfärgen, bestämd av stämbanden och ansatsröret. 
 
Dessa olika musikaliska och tekniska aspekter är alltså verktyg man som sångpedagog kan 
arbeta med tillsammans med sina studenter för att hjälpa dem att nå ett gestaltande mål. 
Däremot anses det ibland vara just ett verktyg och inget mer: Howard Gardner (1994) hävdar 
exempelvis att ”[m]usikalisk skicklighet inte endast beror på logiska och tekniska färdigheter 
utan även hur utvecklat vårt känsloliv och vår motivation är” (s. 114).  

Kroppens roll 
 
Då rösten som instrument sitter i kroppen är det omöjligt att utesluta kroppen som helhet då 
man talar om röstarbete. Kroppen och rösten bör bilda en helhet i gestaltningsarbete, och 
Stravinskij (1950) gick så långt att han hävdade att man förutom att lyssna på musik måste se 
musik för att till fullo förstå den. Howard Gardner (1994), som anser att det finns sju olika 
typer av intelligenser varav musikalisk intelligens är en av dem, menar att musik är ”en slags 
förlängning av tecken och gester – en rörelse eller en riktning som delvis utförs eller 
förverkligas med hjälp av vår kropp” (s. 113). Gardner hävdar alltså att musik omöjligt kan bli 
komplett utan kroppens gester och rörelse, och att musiken utan detta blir ofullständig. 
 
Oren L. Brown (2008) lyfter även fram kroppen som ett viktigt hjälpmedel för att finna 
musikalisk och sånglig äkthet, som gestaltningsarbete i grund och botten handlar om. Brown 
menar att om vi skalar bort våra osäkerheter och rädslor, och låter våra sanna jag träda fram 
och komma till uttryck genom musiken så kommer kroppen att hjälpa oss hitta våra 
musikaliska identiteter, och i förlängningen kunna gestalta musiken och förmedla dess 
budskap till andra: 
 

Your whole body is the instrument. All it asks is that you have a thought – get out of the way – 
and let your sound out. Not a sound like your mother´s or your father´s or the latest stars in rock or 
opera, but your own sound, your primal sound, the sound you were born with. (Brown 2008, s. 
123) 
 

Brown förefaller alltså mena att kroppen kan användas som ett hjälpmedel för vokalisten att 
bli av med spärrar och osäkerheter som kan stå i vägen för en god gestaltning. Om vokalisten 
bara släpper taget och låter sig bli hjälpt ser kroppen till att tonerna blir oförställda och äkta. 
Enligt Brown har alla människor ett inneboende ljud, eller en inneboende ton, som är unik 
och som inte kan återskapas av någon annan människa. Detta kallar han för primal sound, och 
att hitta denna ton och släppa fram den, tycks enligt Brown vara nyckeln för vokalisten att nå 
en genuin, oförställd gestaltning.  
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Fantasi och intention  
 
Enligt Arder (2007) är förmågan att gestalta en sång en viktig musikalisk aspekt, och i 
förlängningen även i arbetet med en sångelev. Hon lyfter fram förmågan till fantasi som en av 
de viktigaste delarna i att bedriva detta gestaltningsarbete, och betonar elevens egen roll i 
utvecklandet av fantasin. Arder nämner exempelvis läsning av skönlitterära böcker som en 
hjälp att utveckla en empatisk förmåga och en inlevelseförmåga, och hon poängterar även 
betydelsen av att se på konserter. 
 
Keith Johnstone understryker även han vikten vid en fri fantasi, i allt kreativt arbete. 
Johnstones (2007) metod för att nå denna fria fantasi med sina elever är att frigöra dem från 
allt ansvar. Johnstone understryker på alla sätt han kan att det som eleverna yttrar på 
lektionerna, genom röst eller kroppsligt uttryck, inte på något sätt reflekterar elevernas sanna 
identiteter. På så vis blir de fria, och kan fantisera utan rädsla för konsekvenserna. Först då 
kan elevernas gestaltande egenskaper utvecklas, och deras förmågor att ta in och återge ett 
material göras på ett ärligt sätt. Johnstone menar sedan att eleverna när de själva är redo, efter 
lång tid och mycket övning, återtar ansvaret för sin fantasi och det som skapas: 
 

You have to misdirect people to absolve them of responsibility. Then, much later, they become 
strong enought to resume responsibility themselves. (Johnstone 2007, s. 142) 

 
Fantasins betydelse för att förmedla känsla och uttryck i musik betonas även av Thomas 
Hemsley (1998). Han menar att fantasin är en förutsättning för att jobba med känslouttryck 
och gestaltning. Dessutom tillägger han ytterligare en aspekt till denna tankegång, den 
musikaliska intentionen. Hemsley hävdar att fantasin, utan intentionens avsiktlighet, blir 
ofokuserad. Intentionen, viljan att nå fram med sin känsla och sitt budskap till en publik, 
behövs för att gestaltningen ska bli framgångsrik. Även Arder (2007) talar om att man i 
gestaltningsarbete måste eftersträva en balans mellan intellektet och känslolivet:  
 

God interpretasjon krever alltid en balanse mellom det intellektuelle og det emosjonelle. En ren 
intellektuell tilnærming ville resultere i et tørt og uinteressant uttrykk, mens en udelt emosjonell 
tillnærmingm kunne ende i den rene fantasiflukt og virke svært overdreven. (Arder 2007, s. 39)       

 
Arder menar att god gestaltning kräver en balans mellan intellektuella och känslomässiga 
aspekter hos vokalisten, och att en övervikt av något av dessa två står i vägen för 
gestaltningen. Arders (2007) och Hemsleys (1998) uppfattningar om vad som krävs för att nå 
en god gestaltning tycks vara jämförbara, men uttrycks på olika sätt. Då Arder talar om 
intellekt talar Hemsley om intention, och då Arder talar om känslor talar Hemsley om fantasi. 
Författarnas begrepp tyck dock bära samma innebörd.   
 
   
 
 
 
 
 
 
!
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TEORETISK RAM 
 
För att i min studie på bästa sätt kunna analysera och förstå mina informanters skildringar av 
gestaltande arbete har jag valt att anta ett didaktiskt perspektiv och förhållningssätt. Jag vill 
med hjälp av didaktiken och dess frågeställningar belysa mina informanters berättelser ur en 
didaktisk synvinkel och på så sätt fördjupa min förståelse för dem. Därför kommer jag nu kort 
att redogöra vad didaktik är, och vilken roll den kan komma att spela i 
undervisningssituationer. Jag redogör även för ett flertal didaktiska kategorier. Dessa 
kategorier kan komma att hjälpa mig i mitt analysarbete av mina informanters berättelser och 
erfarenheter av det gestaltande arbetet. Slutligen belyser jag även bedömningens roll i det 
didaktiska förhållningssättet. Även detta återkommer i mitt analysarbete av intervjuerna med 
mina informanter.   

Vad är didaktik? 
 
Didaktik kan beskrivas som en praktisk och teoretisk disciplin eller vetenskap (Arder, 2007), 
som åsyftar planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisning. Enligt 
Hanken och Johansen (2013) handlar didaktik om de beslut man kontinuerligt måste fatta i en 
pedagogisk verksamhet. För att som lärare kunna fatta dessa beslut och bedriva undervisning 
som är gynnsam för eleverna måste man därför ständigt fråga sig olika slags frågor. Dessa 
frågor blir en hjälp och en förutsättning för att driva det pedagogiska arbetet framåt (a.a.). 
Nedan följer några exempel på olika typer av didaktiska frågor som Hanken och Johansen 
(2013) nämner: 
 

• Vad är undervisningens mål? 
• Vilket innehåll ska undervisningen ha? 
• Vem undervisar vi? 
• Varför väljer vi som vi gör?            

 
Didaktiken genomsyrar alltså alla delar av undervisningen, från det planerande till det 
utvärderande arbetet, och kan handla om undervisningsinnehåll likväl som det 
självreflekterande ifrågasättandet av den egna lärarrollen. Didaktiken kan däremot inte ge oss 
konkret, färdigt undervisningsmaterial utan innehållet måste istället framkomma genom 
lärarens egen reflektionsprocess. Det didaktiska perspektivet uppmanar att ställa frågor för att 
förstå hur man bäst handlar i olika situationer, och att förstå i vilket syfte man handlar som 
man gör (Hanken och Johansen, 2013). Det ifrågasättande och reflekterande förhållningssättet 
kan sedan vara en hjälp i pedagogiska situationer: 
  

Det didaktikken kan bidra med, er ikke minst å hjelpe musikkpedagogen till å se og få bedre 
oversikt over den komplekse pedagogiske virkligheten; over alt som må overveies, 
valgmulighetene, sammenhengen mellom faktorene osv. (Hanken och Johansen 2013, s. 22) 

 
Enligt Hanken och Johansen kan lärare kan alltså, genom didaktiska frågor, bygga upp en 
erfarenhetsbank som sedan kan vägleda och navigera läraren genom komplexa pedagogiska 
situationer. 

Didaktiska kategorier och musikpedagogens grundsyn 
 
Didaktiska frågeställningar förekommer enligt Hanken och Johansen (2013) i stort sett i alla 
pedagogiska situationer. Detta gäller då naturligtvis även sångundervisning. Hanken och 



! !  

! ! 10!

Johansen (a.a.) beskriver fyra stycken didaktiska kategorier som kan identifieras i all 
undervisning: 
 

• Mål: Vad önskar vi att eleverna ska uppnå? 
• Innehåll: Vad ska eleven lära? Vilket innehåll väljer vi? Detta kan röra exempelvis 

repertoar, instuderingsmetoder, tekniska färdigheter osv. 
• Metod: Hur ska jag som lärare gå tillväga för att lära ut innehållet och för att nå 

målen? 
• Bedömning och utvärdering: Hur ska bedömningen och utvärderingen gå till? Vad är 

det som ska bedömas och utvärderas?  
 
Utöver dessa fyra belyser Hanken och Johansen (2013) ytterligare tre kategorier, som är av 
sådan vikt att de styr förutsättningarna för de fyra ovannämnda kategorierna (mål, innehåll, 
metod, bedömning och utvärdering): 
 

• Ramfaktorer: Undervisningens möjligheter och begränsningar (exempelvis lokaler, 
tidplan, tillgång till material osv.) som påverkar den musikpedagogiska verksamheten. 

• Elevförutsättningar: De behov, förkunskaper, erfarenheter och förmågor som elever 
bär med sig in i undervisningssituationen. 

• Lärarförutsättningar: De förutsättningar läraren själv bär med sig in i 
undervisningssituationen i form av erfarenhet, synsätt på musik, synsätt på 
undervisning osv. 

 
Hanken och Johansen (2013) poängterar alltså, som berördes ovan, att dessa sistnämnda 
kategorier är så viktiga att de styr undervisningens mål, innehåll, metod, bedömning och 
utvärdering. Extra vikt tycks framförallt läggas vid hur lärarnas förutsättningar påverkar 
undervisningen, och till detta lägger Hanken och Johansen till ytterligare ett perspektiv, 
nämligen; musikpedagogens grundsyn.  
 
Musikpedagogens grundsyn handlar enligt Hanken och Johansen (2013) om pedagogens 
synsätt på grundläggande element i undervisningen. Detta kan exempelvis gälla synen på 
musik, synen på elever eller synen på sitt eget yrke. Denna grundsyn kommer oundvikligen 
att genomsyra musikpedagogens verksamhet, i allt ifrån planeringsarbete till genomförande 
och bedömning. Ett exempel på något som en musikpedagogs grundsyn kan handla om är 
synen på musikalitet. Om musikpedagogen anser att musikalitet är något som endast ett fåtal 
elever är begåvade med får detta konsekvenser för lärarens undervisning. Frågor som vilka 
elever bör få tillgång till musikundervisning? och vilken roll spelar musikundervisningen i 
skolan? kan exempelvis bli relevanta att ställa sig (Hanken & Johansen 2013).     
 

Didaktik och bedömning 
 
Bedömning är enligt Hanken och Johansen (2013) en av de didaktiska kategorier som 
genomsyrar all undervisning. Lärarens reflektion kring bedömning blir därför av ytterst vikt. 
Hanken och Johansen (a.a.) lyfter fram flera sätt att som lärare, genom didaktiska frågor, ta 
beslut och utforma en bedömning som bäst lämpas i olika pedagogiska situationer. Jag 
kommer att belysa tre av dessa didaktiska frågor, då de är mest relevanta för min text: 
 

• Vad är avsikten med bedömningen? 
• Vad ska bedömas? 
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• Vad kan bedömas? 
 
Enligt Hanken & Johansen (a.a.) är det viktigt att som lärare fråga sig vad avsikten med än 
bedömning är. Svaren på denna fråga kan naturligtvis vara många. Bedömningen kan 
exempelvis avse uppmuntra och vägleda eleven; avse att diagnostiskt utvärdera var en elev 
befinner sig för att som lärare kunna anpassa sin undervisning efter elevens behov; avse 
kontrollera vad eleven lärt sig; eller avse undersöka om själva undervisningen leder till de mål 
läraren önskar.  
 
När läraren klargjort bedömningens syfte bör hen sedan fråga sig vad det är som ska bedömas. 
Ska allt en elev visar på lektionstid bedömas, eller bara vissa delar? Enligt Hanken och 
Johansen (a.a.) är det även viktigt att fråga sig om man som lärare vill bedöma en produkt 
eller en process. Med produkt menar Hanken och Johansen det som är syn- eller hörbart, 
exempelvis det vi ser på en konsert eller under en lektion, och med process menar författarna 
den (ofta osynliga) kunskapen som en elev tillägnar sig under längre tid. Processen kan vara 
svårare att bedöma då den nödvändigtvis inte är syn- eller hörbar utan istället måste 
observeras genom kommunikation och observation. En elevs processutveckling kan 
exempelvis ta sig uttryck i hur denne genomför sin egen övning utanför skolan, väljer 
repertoar eller reflekterar kring sin egen utveckling. Ibland preciseras, i exempelvis 
kursplaner, om läraren ska bedöma en produkt eller en process, men ibland är detta ett beslut 
läraren själv måste fatta. 
 
Slutligen bör läraren fråga sig vad som är möjligt att bedöma, alltså vad kan bedömas 
(Hanken & Johansen 2013). Som lärare kan man inte sätta omöjliga mål genom att önska 
bedöma saker som inte ryms inom undervisningens tidsram eller som på annat sätt är 
omöjliga för läraren att bedöma. Ett exempel på detta skulle kunna vara att försöka bedöma en 
elevs allmänna musikalitet. Detta skulle väcka allt för många frågor och svårigheter, 
exempelvis: Vad menas med begreppet musikalitet? Hur ska musikaliteten mätas? När ska 
musikaliteten mätas? Dessa problem skulle sammantaget innebära att detta är något som 
rimligtvis inte kan bedömas.              
 
   

!!!!!!
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METOD  
 

Val av metod 
!
Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med tre stycken sånglärare som arbetar på 
musikhögskola. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är ”syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun […] att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden, ur den intervjuades 
eget perspektiv” (s. 39), därav anledningen till mitt val av metod. Jag anser att kvalitativa 
intervjuer, på grund av dess fokus på enskilda individers upplevelser, på bästa sätt kan hjälpa 
mig att besvara mina frågeställningar och mitt syfte. Då gestaltning i sig själv är ett 
svårgreppbart ämne tror jag att bästa sättet är att bryta ner det på individnivå och undersöka 
enskilda lärares syn på det.  
 
Intervjufrågorna i denna undersökning har en låg grad av strukturering. Det innebar att 
intervjufrågorna gav stort utrymme för mina informanter att svara med egna ord (Patel & 
Davidsson 2011). I en kvalitativ intervju är både intervjuaren och informanten medskapare i 
ett samtal, och därför är det av ytterst vikt att underlätta ett positivt samtalsklimat (a.a.), och 
denna typ av frihet och avslappning hoppades jag uppnå genom att välja en låg grad av 
strukturering på intervjufrågorna. Målet att uppnå ett avslappnat samtalsklimat påverkade 
även min inställning som intervjuare, och jag försökte i största möjliga mån få informanterna 
att känna sig bekväma genom en avslappnad och lätt samtalston och genom informella 
intervjufrågor och följdfrågor.    
 
Däremot var intervjufrågornas grad av standardisering relativt hög, vilket innebar att jag som 
intervjuare styrde den ordning som frågorna ställdes (Patel & Davidsson 2011). Detta för att 
jag ville försäkra mig om att alla delområden i min undersökning behandlades. Jag ville även 
genom denna grad av standardisering hitta en lämplig progression i frågornas ordning då jag i 
formuleringen av intervjufrågorna försökte använda mig av en så kallad tratteknik (Kvale & 
Brinkmann 2009). Det innebar att intervjuerna inleddes med öppna, neutrala frågor som 
successivt övergick till mer specifika och detaljerade frågor.  
 
I förberedelsesyfte gjorde jag i enlighet med Kvale & Brinkmanns (2009) rekommendation 
två stycken intervjuguider (se bilaga 1 och 2). En längre intervjuguide vars syfte var att 
formulera specifika intervjufrågor och i dem ta hänsyn till intervjuns dynamiska uppbyggnad, 
och en kortare intervjuguide som innehåller undersökningens tematiskt övergripande 
forskningsfrågor. Dessa hjälpte mig att hålla en röd tråd genom mina intervjuer, och har även 
hjälpt mig i mitt analysarbete av det insamlade materialet. Under nästa rubrik redogör jag 
vidare för mitt analysarbete. 
 

Urval 
!
Jag har valt att intervjua tre stycken sånglärare, som alla arbetar på musikhögskola. Deras 
utbildningsvägar och examina är jämförbara, och de undervisar alla i ämnet individuell sång. 
Både afro- och klassisk genreinriktning finns representerade hos informanterna. Deras 
arbetslivserfarenhet skiljer sig något åt, då två av sånglärarna har arbetat under ett tjugotal år 
och en av dem knappt tio år. Att genomföra tre intervjuer var ett beslut jag tog grundat på 
tidsaspekten för denna uppsats, men även baserat på min personliga analys i samråd med min 
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handledare av hur många intervjuer som skulle vara lämpliga för att undersöka ämnet som 
intresserar mig. Kvale & Brinkmann (2009) menar att ”[a]ntalet nödvändiga intervjupersoner 
beror på undersökningens syfte” (s. 129), och vidare poängterar författarna att om 
undersökningen syftar till att förstå ett antal specifika människors syn på något räcker det med 
att genomföra få, eller till och med endast en, intervju. För att kunna jämföra och analysera 
det insamlade materialet ville jag dock intervjua flera sånglärare.        

Tillvägagångssätt 
!
Inledningsvis kontaktade jag mina informanter via mejl. Där beskrev jag kort min 
undersökning och frågade om de ville delta. Därefter bokade vi in tider för intervjuer, och vid 
detta tillfälle frågade jag mina informanter om jag kunde ta upp ljudinspelning från 
intervjuerna för att underlätta mitt analysarbete av materialet, och alla samtyckte till detta. Jag 
berättade även för informanterna att insamlade uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och 
att de kunde välja att avbryta sin medverkan om de av någon anledning skulle vilja det. 
Intervjuerna genomfördes sedan under samma vecka och tog drygt en timme vardera. Två av 
intervjuerna genomförde jag på plats med mina informanter och en av intervjuerna 
genomfördes över internet via Skype. Därefter transkriberade jag allt insamlat material i sin 
helhet.  
 
Analysarbetet av det insamlade materialet har jag genomfört i flera olika steg. Inledningsvis 
läste jag igenom de tre transkriberade intervjuerna i sin helhet, vid flera tillfällen. Därefter 
valde jag att läsa litteratur som berörde ämnena gestaltning och didaktik, och skrev sedan 
bakgrundsdelen i denna uppsats. Detta för att i analysarbetet lättare kunna avgränsa det 
insamlade materialet och förstå informanterna. Därefter återgick jag, med nyförvärvad 
kunskap i ämnena gestaltning och didaktik, till att läsa igenom intervjuerna och skapade då 
kategorier och teman för att strukturera materialet. Några av dessa teman överensstämmer 
med den tematisk formulerade indelning jag gjorde av mina intervjufrågor. De teman jag 
använde i mitt analysarbete återfinns, efter åtskilliga revideringar och modifikationer, i 
uppsatsdelarna resultatpresentation och resultatanalys.   
!

Etiska överväganden 
 
Det insamlade materialet och uppgifterna kring mina informanter har genomgående 
behandlats konfidentiellt, och jag har i största möjliga mån bedrivit min forskning med avsikt 
att värna och skydda mina informanter.    
 
Under arbetet med kvalitativa intervjuer finns det många etiska aspekter att ta hänsyn till. 
Redan inledningsvis finns en asymmetrisk maktrelation mellan intervjuaren och informanten 
(Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuaren är den som i sammanhanget har den vetenskapliga 
kompetensen, som initierar, inleder och avslutar intervjun, och som definierar intervjuns 
sammanhang, ämne och syfte. Slutligen är det även intervjuaren som har tolkningsföreträde 
gällande det insamlade materialet. Med detta i åtanke har det varit av ytterst vikt att göra 
noggranna etiska överväganden. Under arbetets gång, vid formulerandet av mina 
forskningsfrågor, genomförandet av intervjuerna och i den slutliga textbearbetningen förhåller 
jag mig därför till vetenskapsrådets rapport God forskningssed, i synnerhet följande av deras 
rekommendationer: 
 

• Du ska tala sanning om din forskning 
• Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 
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• Du ska öppet redovisa metoder och resultat 
• Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

                  (Vetenskapsrådet 2011, s. 12) 
 
Förutom Vetenskapsrådets etiska rekommendationer förhåller jag mig till de fyra etiska 
huvudkraven på forskning: 
 

• Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 

• Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.  

                  (Patel & Davidsson 2011, s. 63) 
 
Dessa etiska förhållningssätt har genomsyrat hela min arbetsgång, och har delgivits mina 
informanter vid min första kontakt med dem. För att i största möjliga mån hålla mina 
informanter konfidentiella har jag valt att inte redovisa vilket kön respektive informant har, 
och jag redogör inte heller för vilken genre de undervisar i då ingen av dessa faktorer är 
relevant för min studie. Jag har valt att i texten kalla informanterna för Lärare S, Lärare M och 
Lärare H. Dessa bokstäver har ingen koppling till sånglärarnas riktiga namn. Mitt val att helt 
anonymisera informanterna på detta sätt kan medföra vissa svårigheter för läsaren, då effekten 
av anonymiseringen kan få delar av uppsatsen att kännas frånkopplad från informanterna. Jag 
har dock noggrant övervägt valet och nådde till slut slutsatsen att informanternas 
konfidentialitet i detta fall är viktigast.      
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RESULTATPRESENTATION  
 
För att presentera resultatet på ett överskådligt sätt är detta stycke av texten uppdelat i fyra 
huvudrubriker, som följer de övergripande teman och den ordning som intervjuguiden och 
intervjuerna hade. Resultatet kommer att redovisas tematiskt (vilket innebär att informanterna 
inte redovisas var för sig). Detta kändes mest relevant för min text, och gör förhoppningsvis 
resultatet lättillgängligt för läsaren. Inledningsvis presenteras informanternas syn på 
gestaltning som begrepp och fenomen, för att tydliggöra dess innebörd för läsaren och för att 
skapa en begreppslig referenspunkt inför den fortsatta resultatpresentationen. Därefter 
behandlas informanternas tankar kring de didaktiska val de gör i arbetet med gestaltning. 
Slutligen redovisas synen på gestaltningsarbetets svårigheter.  
 

Sånglärarnas syn på gestaltning som begrepp  
!

Vad är gestaltning? 
 
En grundläggande förutsättning för intervjuerna med de tre sånglärarna, var att så tydligt som 
möjligt definiera vad gestaltning som begrepp innebär för lärarna, för att på så sätt ”tala 
samma språk” under intervjuernas gång. Denna fråga återkom därför under intervjuerna vid 
flera tillfällen, på många olika vis. Nedan följer en redogörelse för lärarnas uppfattning om 
begreppet gestaltning.  
 
Lärare S menar att gestaltning är beroende av musikens alla delar:  
 

Jag tror att gestaltning är något man så att säga måste söka efter. Alltså hur form, innehåll, och 
personligt uttryck tillsammans på något sätt mynnar ut i en gestaltning.  

 
Lärare S talar vid flera tillfällen om begreppet gestaltningscentrum, som nås när vokalisten 
”hittar till musikens kärna”. Lärare S tycks mena att förmågan att gestalta kan nås först när 
vokalisten hittar till kärnan av musiken, där alla olika element av sång och musik måste 
samspela: sångteknik, texttolkning, förståelse för musiken och kompositören och ett 
personligt uttryck i form av egna känslor. Alla dessa element mynnar sedan ut i en 
gestaltning. Lärare S förtydligar detta ytterligare genom att jämföra gestaltningen vid ett träd, 
som behöver rottrådar djupt förankrade i jorden för att kunna växa. De olika rottrådarna kallar 
Lärare S för undervegetation och dessa jämförs med verktyg som behövs inom sång 
(exempelvis sångteknik och textförståelse). Beroende på vokalisten, dennes styrkor, svagheter 
och tidigare erfarenheter, ter sig gestaltning på olika sätt och är aldrig samma för två 
vokalister: 
 

Delarna är verktygen, undervegetationen på något sätt, där liksom rottrådarna tillsammans bygger 
upp något som sen blir slutprodukten. Som då är gestaltandet.!Och gestaltning kan ju se ut på så 
många olika sätt, beroende på vad det är för undervegetation.   

 
Lärare M anser att gestaltning är förmågan att uttrycka känsla i musik och text. Detta gör man 
enligt Lärare M genom att få alla olika aspekter av musiken att samverka: rytm, klang, 
melodi, sound och text. ”Man får ju räkna ihop precis allting” menar Lärare M, och syftar på 
att alla musikens olika delar slutligen kan mynna ut i förmågan att uttrycka känsla i musik och 
text. Dock är Lärare M tydlig med att poängtera att gestaltning inte är något man kan lära sig 
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och sedan behärska för alltid, utan det är en pågående process som ibland lyckas och ibland 
inte: 

 
Ibland kan en och samma artist vid ena tillfället beröra oerhört genom sin gestaltning, och nästa 
gång inte alls. Och samma kan gälla mig vid två olika tillfällen när jag sjunger.  

 
Lärare H menar att det finns olika typer av gestaltning: 
 

Jag anser att det finns olika typer av gestaltning. Det finns något som kallas scenisk gestaltning: en 
kommunikation med sitt hjärta där medlet är musik och instrumentet, alltså en kommunikation 
med musiken, scenen och rummet. Sen finns det språklig gestaltning där du via språket och 
röstklang kan förmedla något. Sedan har du en gestaltning som har att göra med vad du vill 
berätta, och det har att göra med din egen fantasi och hur pass bra du är att få det att synas utåt och 
nå fram till mottagaren, och det är ju det som man håller på med när man jobbar med teknik, för 
det blir liksom verktyget för att nå ut. Och sen har vi den musikaliska gestaltningen. Där vissa 
typer av intervall får saker att hända i dig. Och den är helt befriad från det intellektuella. Det är 
den äkta musikaliska gestaltningen tycker jag.  

 
Lärare H delar alltså in gestaltningen i fyra delar, som alla kan samverka men också separeras 
från varandra. Dessa fyra delar är: 
 

• Scenisk gestaltning – Där scenen blir ett sätt att kommunicera med sig själv, musiken, 
medmusikanter och publiken genom sång och andra instrument 

• Språklig gestaltning – Där språket och texten förmedlar känslor och berättelser 
• Berättande gestaltning – Där vokalistens egna känslor och tankar tar plats i musiken, 

och måste hitta vägar för att nå ut (ex. genom sångteknik)  
• Musikalisk gestaltning – Där musiken i sig förmedlar något till sin publik, helt utan 

text eller förklaring, exempelvis genom vissa intervall, klanger, rytmer eller toner  
 
Synsättet på gestaltning tycks hos Lärare H i vissa fall inte ens kräva musik, utan kan handla 
om förmedling av konst och känslor i andra uttrycksformer, som måleri, teater eller dans. Att 
välja just musik som gestaltande medel är därför endast ett kommunikationssätt av många för 
att förmedla känslor. Lärare H påpekar att gestaltningens kommunikativa aspekter är viktigare 
än de enskilda estetiska uttrycksformerna, då gestaltningen har en förmåga att kommunicera 
utan ord: ”Från hjärta till hjärta, skulle jag vilja säga”, menar Lärare H.    
 

Sånglärarnas syn på gestaltning som fenomen 
!
Nedan följer en kort redogörelse för hur lärarna upplever gestaltning. Jag har därför valt att 
kalla avsnittet för gestaltning som fenomen. Detta syftar på den känslomässiga och fysiska 
upplevelsen av gestaltning, inte den begreppsliga definitionen.  
!

Att bli berörd 
 
För samtliga tre lärare tycks fenomenet att bli berörd av musik genomsyra deras förståelse av 
vad gestaltning är. Att bli känslomässigt berörd av musik kan ske helt utan förvarning, utanför 
ramarna för musikalisk kunskap och förväntning, och utan att kunna kontrolleras menar 
Lärare S: 

 
Det kan vara när man minst anar det, som man blir berörd. Och det kan vara någonting som går 
helt utanför ens egen tanke om gestaltning och vad det innebär. (Lärare S)  
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Enligt Lärare S kan musik beröra på ett sätt som omkullkastar tidigare kunskaper och 
förutfattade meningar om vad gestaltning är och hur man bäst bör gestalta ett stycke musik för 
att nå ut och beröra en publik känslomässigt.  
 
Lärarna delar uppfattningen att gestaltning inom sång och musik handlar om att förmedla 
känslor. Lärare M uttrycker sig så här: ”[…] det har med känsloupplevelsen att göra. Utan 
någon sorts känsloupplevelse är det inte gestaltning för mig”. Lärare H resonerar i liknande 
banor och beskriver här synen på en lyckad gestaltning: ”[…] när det får mig att känna 
någonting. Både genom det jag hör och det jag ser”. Lärare S beskriver vad som händer när 
den känslomässiga upplevelsen av att bevittna och lyssna på en vokalist är lyckad: ”Det går 
rakt in. Jag har inget försvar”. Lärare S säger alltså att när musik framförs av en musiker eller 
vokalist med en utvecklad gestaltande förmåga är det svårt att värja sig från de känslor som 
väcks i dem som lyssnar.  
 

Fysiska förnimmelser      
 
Lärarna är även eniga om faktumet att när de blir berörda av musik, genom musikalisk 
gestaltning, så är fenomenet fysiskt påtagligt. Lärare M beskriver gåshud och rysningar som 
ett tecken på känslomässig beröring, medan Lärare S talar om tårar och matthet i kroppen. 
Lärare H uttrycker fenomenet så här: 
 

När jag får så mycket känslor så blir jag tårögd. Det är på något sätt… Känslan måste ut. Ut ur 
kroppen.  

 
Enligt alla tre lärare tycks gestaltningens mål och syfte vara att kunna förmedla sången och 
musikens känslomässiga budskap till en publik. När detta sker finns det ingen tvekan hos 
lärarna om gestaltningen varit lyckad, eftersom effekten är fysiskt påtaglig hos dem.  
 

Gestaltningens beståndsdelar 
 
I samtalen med de tre lärarna framträdde några egenskaper som extra viktiga för att kunna bli 
berörda av en vokalists gestaltning av en sång, och dessa är vokalistens närvaro, äkthet på 
scenen, kroppsliga kontakt och textliga behandling. 
 
Närvaro 
 
Lärare S hävdar att gestaltning till stor del handlar om närvaro på scenen. Att en vokalist 
genom att koncentrera sig mentalt bör vara ”mitt i det som sker i sången”. Med detta verkar 
Lärare S mena att god gestaltning endast kan uppnås genom att koncentrerat utestänga 
störande moment och allt som inte handlar om att vara i nuet och i det musikaliska 
framträdandet. Först då kan sången framföras genuint, oförställt och närvarande.  
 
Lärare H betonar även vikten vid den scenliga närvaron, och hävdar att gestaltning handlar 
om att vara ”[…] totalt närvarande i sig själv och i kroppen”, för att på så sätt förmedla 
sångens känslomässiga budskap till publiken.          
  
Äkthet på scenen  
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Äkthet på scenen är även något som lärarna betonar som viktigt för att kunna gestalta en sång. 
Äktheten beskrivs av lärarna som vokalistens förmåga att involvera sitt egna känsloliv i 
gestaltandet av en sång. Detta anses av lärarna vara av ytterst vikt när det handlar om att bli 
berörd av en vokal gestaltning. Lärare M menar att det viktigaste i gestaltningen av en sång är 
att det hos vokalisten skapas en dörr in i dennes egna känslor: ”[…] att det öppnas någon 
slags kontakt till sångarens egna känsloliv”.  
 
Lärare S resonerar på ett liknande sätt och beskriver ett synnerligen berörande framförande av 
en vokalist med en god gestaltande förmåga: ”Den energi och kraft och den beröringen som 
fanns där... den äktheten…”. Lärare S och Lärare M menar alltså att det egna känslolivet hos 
en vokalist på scenen är av ytterst vikt vid gestaltning.  
 
Lärare H håller även med om detta faktum och hävdar att det som vokalist handlar om att 
våga dela med sig av sitt egna känslomässiga liv som vokalist på scenen. Att inte bli skrämd 
eller be om ursäkt för sig själv. Så här beskriver Lärare H ett berörande framträdande av en 
kvinnlig musiker: ”Hon bad inte om ursäkt för sig. Hon poserade inte på något sätt”. Lärare H 
menar att modet hos vokalisten, och dennes förmåga att på ett oförställt, äkta sätt vara sig 
själv på scenen ledde till en god gestaltning som blev känslomässigt berörande.    
 
Kroppslig kontakt 
 
Vikten vid den kroppsliga kontakten hos en vokalist i gestaltning av en sång betonas av två av 
lärarna. Lärare M menar att i sitt arbete som sångpedagog och även som vokalist, läggs stor 
vikt vid kroppslig närvaro och kontakt för att kunna förmedla känslor genom gestaltning:   
 

Kroppen är alltid mitt verktyg. Jag jobbar nästan enbart med kroppen, jämt. Man måste hitta 
kroppsliga förnimmelser av känslor i kroppen på olika sätt. 

 
Lärare M menar att man inte kan utesluta kroppen från det känslomässiga arbetet att förmedla 
en sång. Alla känslor vi känner, glädje som sorg, har inte endast ett vokalt uttryck utan ett 
fysiskt uttryck. Kroppen känns och ser ut på olika sätt beroende på vilken känsla vi känner, 
och även energinivån i kroppen skiljer sig åt beroende på vilken känsla vi känner. Detta måste 
även speglas i det gestaltande arbetet av en sång.  
 
Lärare H håller med om detta och säger att ”Det kroppsliga arbetet blir ju extra tydligt när 
man sjunger eftersom instrumentet sitter i kroppen […] därför är det så viktigt att du har en 
kontakt med din egen kropp”.  
 
Textlig behandling  
 
Slutligen nämns den textliga behandlingen som en viktig aspekt i vokalistens förmåga att 
genom gestaltning beröra sin publik. Lärare S lägger mycket stor vikt vid textens betydelse 
vid god gestaltning och betonar betydelsen av att vokalisten, tillsammans med den klingande 
musiken och den skrivna texten, är tre delar som tillsammans bildar en helhet. Denna helhet 
kan liknas vid gestaltning, och gestaltningen blir inte komplett utan alla dessa delar. Det är 
vokalistens arbete att undersöka vad texten tillsammans med den klingande musiken vill säga, 
och förmedla detta till världen. Här talar Lärare S om sig själv som vokalist: 
 

Vad säger musiken tillsammans med texten, och hur kan vi – musiken, texten och jag - 
tillsammans göra nå´t. 
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Lärare H talar om att språket och texten är en viktig del i det musikaliska uttrycket och ett av 
de främsta verktyg vokalister har för att gestalta en sång. Textlig gestaltning är enligt Lärare 
H en form av gestaltning som kan separeras från musikalisk gestaltning och som bör arbetas 
med enskilt för att utveckla en kunskap att med rösten som verktyg kunna berätta en 
berättelse på ett tydligt och äkta sätt.  
 
Även Lärare M talar om textens betydelse i musiken, och påpekar att vokalister har ett textligt 
ansvar, som särskiljer sång från andra instrument;     
 

Texten tillkommer ju också, med all den språkliga förståelse som den innebär. Det är ju... man 
blandar ju in en helt ny konstform till musiken. Via poesin eller prosan. 

 
Lärare M menar att texten spelar en mycket stor roll vid gestaltande arbete, och att texten i sig 
representerar en helt egen konstform som måste respekteras och behandlas lika varsamt som 
den klingande musiken. 
 

Blir alla berörda av samma saker? 
 
Trots att det enligt lärarna finns gemensamma kvaliteter som påverkar och är viktiga i 
förmågan att gestalta och att bli berörd av gestaltning så är lärarna eniga om det faktum att 
inte alla blir berörda av samma saker. Lärare M menar att ”det kan nog vara olika”, och 
Lärare H poängterar att ”personer som inte jag blir berörd av kan ju beröra andra”. 
 
Även Lärare S resonerar i liknande banor, och säger att det kan ha att göra med vilka tidigare 
erfarenheter publiken bär med sig, och hur mottaglig man är för musiken. Här resonerar 
Lärare S kring ett tillfälle då upplevelsen av gestaltningen av en sång (som handlar om hur en 
förälder går bort) varit mycket berörande:  
 

Det handlar om livserfarenhet också. Jag kanske blev berörd av den här låten för att min far är död. 
Det kanske var en del i det hela... Vad vet jag. Jag tror att mycket är livserfarenhet.  

 
Hur berörande gestaltningen av en sång är tycks alltså dels bero på vissa märkbara faktorer, så 
som närvaro, textbehandling och äkthet, men även bero på högst individuella preferenser 
baserat på tycke, smak och tidigare erfarenheter.  
 

Gestaltande talang och begåvning 
 
I alla tre intervjuerna nämns eller talas det om talang och begåvning på olika sätt, direkt eller 
indirekt. Lärare M menar att när man blir berörd av en vokalist som gestaltar en sång på ett 
lyckat sätt, går det knappt att sätta ord på upplevelsen eller vokalistens insats: ”Det är ju 
supersvårt att definiera. Det är ju liksom ´It´. Det man brukar beskriva som att ha ´Det´” Vad 
jag förstår så menar Lärare M att riktigt god gestaltning innehåller ett oförklarligt element. En 
vokalist som behärskar detta är därför begåvad med ”Det”, en musikaliskt gestaltande talang 
som är medfödd och som inte kan läras ut. 
 
Även Lärare H resonerar i liknande banor: 
 

Det finns vissa genier som bara har det där. Vissa har någon slags kanal... Man behöver bara 
sjunga så funkar det. Och vad det är, det vet jag inte. 
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Lärare H utvecklar sina tankar och menar att alla vokalister inte har samma förutsättningar att 
nå en hög konstnärlig gestaltande nivå: 
 

Nej... Inte alls. Och här kommer man in på det som jag kallar för konstnärlig intuition och 
känslomässig intelligens. En konstnärlig intuition som bygger på erfarenhet, reflexion, eftertanke... 
Som gör att man har tillgång till någonting som man inte vet om riktigt. Som man inte kan planera. 
Och den typen av "svar" i kroppen när man jobbar med gestaltning... Det finns olika begåvningar i 
det. Olika nivåer av konstnärlig intuition. Och det bygger på emotionell intelligens. 

 
Lärare M och Lärare H är alltså eniga i uppfattningen att det finns ett odefinierbart element i 
arbetet med gestaltning, som handlar om talang och begåvning, och som gör att vissa 
vokalister är extra lämpade för arbete med gestaltning. Både Lärare M och Lärare H 
poängterar dock att denna typ av begåvning måste förvaltas väl genom övning och reflektion 
för att utvecklas.  
 
Vem som besitter denna typ av begåvning och talang, kan enligt Lärare M vara svårt att säga. 
Uppfattningen om vem som har ”Det” kan skifta från person till person: ”Ja, det är oerhört 
flyktigt. Och jag skulle påstå att det helt ligger i betraktarens ögon. Som all konst gör 
naturligtvis”. Läs mer om lärarnas syn på skiftande uppfattningar om gestaltning ovan, under 
rubriken ”Blir alla berörda av samma sak?”.  
 
Även Lärare S berör tankegångar kring begåvning och fallenhet, men på ett annat sätt. Lärare 
S talar om att vokalister kan ha olika anlag i drivkraft, energi och vilja:   
   

Jag kan inte ge dem drivkraft och energi om det inte finns nått anlag. För drivkraft ligger ju i 
övandet och i allt, då måste studenten ha egen energi. Jag kan vara med och bidra och försöka 
överföra lite av min energi, men jag tror ändå att studenten måste ha den egna viljan. 

 

Lärare S ger alltså uttryck för att begåvning förekommer inom sång, men att det inte handlar 
om röstmässig eller gestaltande begåvning, utan begåvningen och anlag för att vilja utvecklas. 
Denna drivkraft är enligt Lärare S det som driver sångarbete och utveckling framåt.  
 

Gestaltningens värde 
 
Alla tre lärarna delar uppfattningen att gestaltning, förmågan att förmedla och beröra via 
musik och sång, är bland de viktigaste, om inte den viktigaste uppgiften en vokalist har. 
Lärare S uttrycker sig så här: 
 

Allt hör ihop hela tiden, gestaltningen och tekniken. För det handlar om musiken, man kan inte ta 
bort en del... Det blir som en maträtt utan salt. Gestaltningen genomsyrar ju allt.  

 
Lärare M resonerar i liknande banor och tycks mena att gestaltningen är själva kärnan i det 
musikaliska uttrycket: 
 

Vad finns det annars för vits med att hålla på med musik? Vad är musik? Vad är konst? Det är ju... 
Musik är ju ett sätt att uttrycka sig på. Att gestalta frågeställningar och känslor och det obegripliga. 
Det som inte går att formulera med ord.  
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Även Lärare H förefaller dela dessa tankar, och uttrycker sig oförstående inför tanken att ägna 
sig åt musik utan att med sin sång önska gestalta och uttrycka känslor: 
 

Då förstår jag inte varför man ska hålla på med musik. Då blir det inget liv. Det blir ingen magi.  
 
Lärare H menar alltså att det är gestaltningen av en sång som skapar livet i musiken, och som 
till och med kan skapa en känsla av magi för den som lyssnar. 

 

Gestaltningsarbete 
 
Efter att ha kartlagt lärarnas syn på gestaltning genom att tydliggöra vad begreppet betyder för 
dem och hur de upplever fenomenet gestaltning, fortskred intervjuerna till att handla om 
lärarnas didaktiska val i gestaltningsarbete med studenter på musikhögskola, vilket innehåll 
de väljer och varför.  
 

Gestaltningsarbetets inledande skede  
!
I gestaltningsarbetets inledande skede brukar Lärare S främst arbeta med textförståelse, för att 
genom texten hitta sången eller styckets känslomässiga kärna för att sedan kunna förmedla 
den till en publik: ”Ofta så handlar det ju om att man vill komma åt texten. Jag tycker att det 
är mycket texten som... där hittar man så mycket” säger Lärare S.  
 
Till skillnad från Lärare S brukar Lärare M inte göra en djuplodad analys av sångtexter 
tillsammans med sina studenter i gestaltningsarbetets inledande skede. Däremot brukar Lärare 
M ta fasta på den grundläggande känslan i sången, och sedan arbetar tvärt emot den: 
 

Om man till exempel sjunger en glad jullåt så börjar jag nog med att gå emot den inbyggda 
känslan i kompositionen, av att det är lite mysigt och trevligt. Jag väljer att gå rakt emot det, alltså 
att man istället ska vara arg, ledsen, bedrövad…!

 
Lärare M menar att känslan framträder tydligare för studenten om man jobbar med motsatta 
känsloförhållanden istället för att gå med sångens inbyggda känsla: ”det är ju mycket 
intressantare och blir en större krock och en större konflikt”. Vidare påpekar Lärare M att 
detta arbetssätt frigör studenterna från förutfattade regler och normer kring hur sången bör 
framföras, något som annars kan påverka gestaltningsarbetet negativt då studentens egen 
kreativitet, fantasi och känsloliv då inte nödvändigtvis ryms i gestaltningen.  
 
I gestaltningens inledande skede arbetar Lärare H ofta genom att tillsammans med studenten 
finna en enkel tolkning av sången de arbetar med:  
 

Ja, det första jag gör är förmodligen att fråga: "Ja, vad handlar det här om?". Och så får jag svaret 
"Kärlek". "Jo, just det, men vilken typ av kärlek?". Och så benar jag ner det så att personen i fråga 
får form och färg och lukt på vilken typ av kärlek det är.  

 
Lärare H arbetar alltså, som jag förstår det, genom att hjälpa studenten att hitta fysiska och 
mentala känslor och bilder kring berättelsen i en sång. Lärare H tycks vilja skapa en verklig 
upplevelse av sången hos studenten för att underlätta gestaltningsarbetet. Arbetet verkar 
handla om att analysera och arbeta grundligt med sångens berättelse, ”man måste borra sig in 
i det man vill berätta”, säger Lärare H. 
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Val av material  
 
Att välja ett stycke som innehåller gestaltande kvaliteter och känslor och som rent 
kompositionsmässigt har ett starkt uttryck (exempelvis i ackompanjemanget) anser Lärare S 
vara mycket viktigt i gestaltningsarbetet med en student. När ett sådant stycke är valt måste 
man sedan gå till botten med sångens egentliga betydelse, och kompositörens avsikt med 
stycket, genom att skärskåda det och tolka det. Det kan exempelvis handla om att tillsammans 
med studenten analysera de utskrivna nyanserna i ett stycke: 
 

Jag brukar fråga: ”Varför tror du att det står piano?”. Det kanske är för att det är ett känslomässigt 
uttryck, som betyder något annat än forte. ”Och vad kan fortet stå får?”. Det är inte bara en styrka, 
utan det betyder något i förhållande till uttrycket i sången. 

 
På detta sätt arbetar sedan Lärare S, tillsammans med studenten, genom att analysera och 
tolka stycket som studenten ska framföra.  
 
Enligt Lärare M spelar dock kompositörens eller textförfattarens avsikter med en sång liten, 
eller ingen, roll. Materialet kan och bör vändas och vridas på i gestaltningsarbetet menar 
Lärare M, och huvudsaken med arbetet är att studenten hittar ett sätt att gestalta sången som 
överensstämmer med dennes bild av vad hen vill förmedla: 
 

Många förhåller sig alldeles för stelt till materialet. Och tar de skrivna "reglerna" på för stort 
allvar. Det blir ett nästan religiöst förhållningssätt som kan bli löjligt och dumt. Det är klart att 
man får ändra. Sen är det ju sunt att ha respekt för allt man gör. 

 
Lärare M menar alltså att respekten som somliga vokalister har för vissa sånger och 
kompositioner kan gå till överdrift, och att det skrivna materialet med fördel kan ändras för att 
bättre svara mot vokalistens egna önskningar och visioner om sången.  

Gestaltningens fyra grundkänslor 
 
Som en del i det gestaltande arbetet använder sig både Lärare M och Lärare H av något de 
kallar De fyra grundkänslorna. Dessa fyra grundkänslor är enligt lärarna de mest renodlade 
känslor vi människor känner, och dessa är därför enklast att arbeta med tillsammans med 
studenter när det gäller att hitta den känslomässiga kärnan i en sång och sedan kunna gestalta 
den. De fyra grundkänslorna är: sorg, ilska, glädje och rädsla.  
 
I arbetet med De fyra grundkänslorna brukar Lärare M fördjupar sig i den känsla som är mest 
dominant i den sång som studenten arbetar med genom att definiera hur känslan känns i 
kroppen: ”Så att man kommer ihåg hur det känns att vara... till exempel arg. Hur är man när 
man är arg, i kroppen, vilken energinivå har man?”. Målet är sedan att arbeta på detta sätt med 
alla de fyra grundkänslorna och slutligen kunna isolera en känsla och lyfta in den i vilken 
sång som helst, när som helst. Klarar en student att göra det har denne goda förutsättningar att 
gestalta vilken sång som helst.     
 
Även Lärare H arbetar på ett liknande sätt. Lärare H vill genom dessa fyra känslor ge 
studenterna verktyg för att fysiskt känna igen och kunna tillämpa känslorna i olika sånger. 
Genom diskussion med studenten försöker Lärare H förklara och analysera hur de fyra 
grundkänslorna upplevs i kroppen. Sedan får studenten välja en av känslorna och sjunga en 
bit av en sång med den valda känslan i åtanke. Lärare H beskriver detta som problematiskt då 
studenterna ofta lägger störst vikt vid tonbildning, sound och sångteknik, istället för känslan. 
Om detta problem uppstår menar Lärare H att det är viktigt att inte ge upp:  
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Och så får de välja en känsla och sjunga en bit, och det brukar inte gå alls. Eftersom det ändå alltid 
är själva tonbildningen som ligger i första rummet. Om studenten tillslut får till en fras lite argt så 
är det bra. Då har man börjat hitta någonting.  

 
Förmågan att behärska dessa fyra grundkänslor kan slutligen användas för att underlätta 
studentens gestaltningsarbete och hjälpa denne att sjunga vilken sång som helst, med vilken 
typ av text som helst. ”Ta grundkänslan i berättelsen, och relatera den till dig själv” menar 
Lärare H, vilket tycks betyda att om man som vokalist låter känslan i en sång vara fokuset i 
gestaltningen kan man gestalta vilken berättelse som helst på ett trovärdigt sätt. 
 

Gestaltning som kommunikation 
!
För Lärare S tycks gestaltningsarbetet med studenter handla om att hjälpa studenterna att hitta 
ett sätt att kommunicera en sångs eller ett styckes känslomässiga kärna. Denna känslomässiga 
kärna är baserad både på kompositörens ursprungliga tankar och på studentens egna känslor. 
Gestaltningen blir då en kommunikation, eller ett språk, för att nå ut med dess budskap till en 
publik:  
 

Man måste ju kommunicera. Väldigt mycket handlar om kommunikation. Hur studenten ska kunna 
kommunicera texten och musiken till en publik.  
 

Denna förmåga, menar Lärare S, kan utvecklas hos studenten genom att arbeta med sångens 
beståndsdelar, exempelvis: nyanser, dynamik, klang, sångteknik, rytm och textförståelse.  
Utöver dessa tekniska färdigheter krävs att studenten utvecklar sin fantasi och 
inlevelseförmåga. För att göra detta brukar Lärare S uppmana sina studenter till läsning, av 
alla slag. Både skönlitterär litteratur, poesi och sångtexter. Allt för att studenterna ska bli vana 
att förstå och relatera till texter och utveckla sin inlevelseförmåga. Lärare S brukar av samma 
anledning även uppmana studenter att lyssna på musik och gå på konserter. När dessa olika 
delar sedan sätts samman har studenten en mängd med verktyg att använda för att 
kommunicera sångens kärna.   
 
Även Lärare M anser att kommunikationen med en publik är viktig och brukar arbeta genom 
att låta studenten skapa egna berättelser kring handlingen och känslorna i en sång. Man bör då 
måla upp en så detaljerad bild som möjligt av situationen man sjunger om menar Lärare M: 
var man är, vilken tid på dygnet det är, vem man är med, vilka kläder man har på sig, hur det 
doftar, hur varmt är det osv. Detta är enligt Lärare M ett sätt att skapa en fysisk, kroppslig 
förnimmelse hos studenten av vad sången handlar om, som utvecklar studentens förmåga att 
kommunicera sången till en publik. 
 

Gestaltning och sångteknik 
 
Alla tre lärarna betonar vikten av att vid gestaltningsarbete inte glömma arbetet med 
sångteknik. En god sångteknik beskrivs av samtliga lärare som en förutsättning för att fritt 
och obehindrat kunna utveckla sin gestaltningsförmåga. Lärare M beskriver svårigheten att 
arbeta med gestaltning om sångtekniken är bristfällig: 
 

Gestaltningen går lätt förlorad när man är helt omedveten om vad man gör. Och då blir 
reflektionsprocessen så svårgreppbar. Så man får jobba lite både och så, både med teknik och med 
uttryck.      
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Målet hos alla lärarna tycks vara att låta sångtekniken existera som en osynlig kunskap hos 
studenten, som är så väl utvecklad att tekniken finns i ryggraden och fungerar som en hjälp 
och ett verktyg vid gestaltning. Lärare S uttrycker det så här:    
 

Man växlar mellan teknik och uttryck, och till slut har man liksom... har de gift sig på nåt sätt.  
 
Som jag förstår det verkar lärarna mena att sångtekniken inte får ta överhanden över 
gestaltningen. Lärare S säger: ”Tekniken... den får inte stå i vägen om jag säger så. Den få 
inte stå i vägen för gestaltningen”. Lärare H resonerar på ett likande sätt: 
 

Till slut är det viktigaste jobbet att hjälpa studenten att inte falla tillbaka i gamla tekniska hjulspår. 
För är man bra på teknik, då måste man släppa det och låta tekniken jobba åt en, inte ha fokus på 
det […] för målet är ju att aldrig nöja sig med bara en snygg ton. Du måste alltid mena någonting.  

 
Även Lärare M delar detta synsätt, och menar att det finns en tradition att på 
musikhögskolorna ha allt för mycket fokus på sångteknik: 
 

Inom den musikakademiska världen finns det en sådan oerhörd tradition och slentrian i att man 
jobbar med de tekniska detaljerna. Man jobbar ihjäl sig på att öva dynamik och rapiditet i tekniken 
medan man inte pratar någonting om varför man ska göra det eller vilken känsla man ska 
förmedla. Och man kan mycket väl öva hårda musikaliska värden som tajming, och pitch men i en 
känsla. Alltså att jag försätter mig själv i en… imaginär… situation där jag ska vara rädd, men 
samtidigt sjunga rent. Och så bara öva på det, för det är lika viktigt. Men om man bara övar på att 
sjunga rent i någon slags neutral likgiltighet med ett redovisande fokus blir det ju helt ointressant 
att lyssna på 
 

Lärare M ger alltså uttryck för uppfattningen att det på musikhögskolorna kan vara för mycket 
fokus på så kallade ”hårda musikaliska värden” (exempelvis tajming, pitch och allmänna 
sångtekniska övningar), till skillnad från ”mjuka musikaliska värden” (exempelvis förmågan 
att gestalta och förmedla känslor genom musiken).  
 
Av lärarnas tankar och uppfattningar drar jag slutsatsen att alla tre lärarna värdesätter 
sångteknik, och ser arbetet med detta som en naturlig del i sångundervisningen. Teknikarbetet 
får dock inte förta eller överskugga arbetet med gestaltning, som på många sett anses vara 
sångens viktiga mål och syfte.    
 

Kroppens roll i det gestaltande arbetet 
 
Lärare H betonar vikten av kroppens roll i gestaltningsarbetet med studenter. Kroppsliga 
spänningar hos en student gör enligt Lärare H gestaltningsarbetet omöjligt: 
 

Det handlar om att släppa spänningar. Gestaltningen handlar om att vara i sig själv, utan spärrar 
och utan att be om ursäkt.  
 

Lärare H menar att många av dessa spänningar sitter i bröstet hos vokalister, och att detta 
måste arbetas med under lektionerna. För att tonerna och gestaltningen ska kunna flöda fritt 
hos studenten fokuserar Lärare H på att genom andning och avslappning minska spänningar 
hos studenter. Detta kallar Lärare H Det öppna bröstet: ”Det är helt enkelt att man öppnar sin 
bröstkorg. Det är precis samma grej som när man går ut och det är vackert väder och man tar 
ett riktigt djupt andetag”.   
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Vikten av reflektion i det gestaltande arbetet 
 
Slutligen poängterar Lärare M vikten av att uppmana studenterna att lägga ner tid och jobb på 
att utveckla sin gestaltande förmåga. Gestaltningsförmågan, likt sångteknisk utveckling, 
kräver tid och arbete och inte minst en reflektionsförmåga hos studenten: 
 

Förmågan att reflektera och att kunna synliggöra sig själv för sig själv, det är också en form av 
begåvning som det sällan talas om men som jag skulle påstå är... alltså det är nästan huvudpunkten 
i att utvecklas och bli bättre. Att hitta en egen metod för att utveckla sig själv.  

 
Att underlätta för sina studenter att utveckla sin reflektionsförmåga är därför även del i 
undervisningen för Lärare M. Detta arbetar Lärare M med genom att konstant ställa frågor till 
sina studenter: ”Hur kändes det? Vad gjorde du nu så att det kändes så? Nu hände det här, vad 
gjorde du? Vad måste du göra för att nå dit igen?”. Dessutom försöker Lärare M att 
kontinuerligt sammanfatta, ur sitt perspektiv, vad som händer på lektionerna, vilka framsteg 
som görs och vad som behöver förbättras. Lärare M uppmanar även sina studenter att föra 
loggbok. Studenternas arbete med loggboken kan dock vara problematisk att följa upp då det 
skulle uppta för stor del av lektionstiden. Detta innebär att loggboken lämnas som ett förslag 
och en rekommendation av Lärare M till studenterna, som studenterna själva måste ansvara 
för. Enligt Lärare M fungerar det olika bra för olika studenter: ”Vissa gör det och tycker att 
det är bra, andra gör på andra sätt, och några gör ingenting alls. Så skulle jag påstå”.  
 

Gestaltningsarbetets utmaningar  
 
Gestaltningsarbete, liksom all annan typ av sångmässigt arbete, kan ibland innebära 
svårigheter. Dessa utmaningar och svårigheter ser olika ut från student till student, och kan 
handla om alltifrån problem med sångteknik till problem med fantasi och inlevelseförmåga. 
Nedan redovisas sånglärarnas uppfattningar om utmaningar och svårigheter i det gestaltande 
arbetet.  

Svårigheter i undervisningssituationen 
 
Lärare S ger uttryck för att arbete med gestaltning ofta sker genom så kallat blommigt språk. 
Med detta menar Lärare S ett språkbruk som till stor del baseras på metaforer, känslor och 
imaginära bilder. Ett exempel på blommigt språk i sångundervisningen är exempelvis: 
”Föreställ dig att tonen rinner ur dig som en lätt vindpust”. Lärare S är tydlig med att denna 
typ av språkbruk kan innebära problem i gestaltningsarbetet: ”Sånt där blommigt språk 
fungerar inte på alla”. Lärare S brukar hantera detta genom att anpassa sin undervisning efter 
studentens preferenser, ”man kanske måste gå omvägar och jobba med teknik” säger Lärare S 
och tycks mena att man kan nå gestaltningsarbete via många olika vägar, för somliga 
studenter är den bästa vägen via blommigt eller målande språk medan det för andra är via 
tekniska och mätbara röstliga fenomen. ”För om man lämnar ett spår så kan det ju finnas ett 
annat spår som leder till samma mål. Fastän man tar en omväg” anser Lärare S. 
 
Lärare S menar även att tidsbrist är ett stort problem i gestaltningsarbetet. Brist på tid och 
lektionstillfällen kan enligt Lärare S leda till att både studenten och läraren försöker skynda på 
processen att utveckla en gestaltande förmåga, och att detta endast leder till gestaltning ”på 
ytan”. Som jag förstår det menar Lärare S att gestaltning på ytan innebär att studenten och 
läraren inte hinner arbeta igenom alla de verktyg och beståndsdelar som krävs för en god 
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gestaltning, exempelvis sångteknik och textförståelse. Bristen på detta arbete leder till ett 
gestaltande uttryck som är ”påklistrat”, och inte förankrat hos studenten:        
 

Ett problem, ett stort problem som jag kan se, är ju att man vill jobba mer långsiktigt. Att 
egentligen behöver man ha mera tid i processen. Och det är den tiden som man kanske inte har. 
Utan man vill ofta ha mycket snabba resultat. Både som lärare och student. Det leder då både till 
gestaltning och sång på ytan. Jag är lite mer inne på det här med undertexten. Både i tekniken och 
i gestaltningen. Alltså att få en fördjupad upplevelse helt enkelt. 

 
Ytterligare en aspekt av gestaltningsarbetet i undervisningen problematiseras av Lärare S. 
Förmågan att bli berörd kan nämligen försämras när man som lärare ska bedöma och 
utvärdera en students gestaltningsinsats menar Lärare S. Då förmågan att beröra lyfts fram 
som ytterst viktigt, om inte det viktigaste målet med gestaltning, kan detta vara problematiskt. 
Nedan beskriver Lärare S sin upplevelse av att under sånglektioner bli berörd av en students 
gestaltning av en sång:  
 

Jag kanske inte upplever det där odelat starka. För i undervisningen har man ju en dimension till: 
att man alltid vill förbättra någonting. Jag tror att det tillhör utbildningens kärna, att inte uppleva 
att man är färdig. 

 
Detta kan enligt Lärare S medföra problem i arbetet med gestaltning, då lärarens förmåga att 
bli berörd, och därmed även studentens möjlighet att känslomässigt nå fram med sin 
gestaltning, kan vara försvårad i undervisningssituationen. 
 
Lärare M upplever att det finns ett flertal saker som kan hindra studenter att utveckla en 
gestaltande förmåga. Ett av de vanligaste hindren gestaltningsarbetet kan stöta på handlar om 
studenternas mod. Lärare M verkar mena att gestaltningsarbetet kräver mycket av 
studenterna, genom att de måste utlämna sig själva och dela med sig av sitt känsloliv. Detta, 
menar Lärare M, är en utmaning för många.  
 
Ytterligare en svårighet i gestaltningsarbetet anser Lärare M vara att en del studenter 
överdriver mycket när de sjunger. Det kan handla om att de överanalyserar sångteknik, 
överdriver dynamiska skillnader i musiken, eller överdriver det gestaltande uttrycket. Lärare 
M menar att detta leder till att uttrycket blir ”påklistrat” och inte förankrat i studenten: 
 

Att det blir för mycket hela tiden. Både teknik och uttryck, att det blir lite utanför dem själva på 
något sätt. Det kan ställa till problem. Man kan bli lurad av ögat av det. Att någon kan se ut... eller 
låta som att.... som att den har en väldig inlevelse, men det kan ju vara att personen lägger sin 
inlevelse och sin gestaltning i kroppen, men rösten är ganska oförändrad.  

   
Lärare M menar att denna typ av överdrivna, ”påklistrade” gestaltning inte är genuin, och bör 
undvikas. En förutsättning för att undvika att hamna i en gestaltning som inte är genuin och 
istället förmedla äkta och personligt förankrade känslor handlar enligt Lärare M om 
studentens empatiska förmåga. Lärare M syftar till studentens förmåga att beröras av andra 
människors berättelser och livsöden och förmedla dessa till en publik, genom att sjunga andra 
kompositörers sånger. Den empatiska förmågan utvecklas, enligt Lärare M, ofta genom 
livserfarenhet. Då en del studenter inte har mycket livserfarenhet kan detta medföra 
svårigheter i det gestaltande arbetet: 
 

Sen kan man ju också ha studenter som inte har så mycket livserfarenhet. Allt har bara varit bra 
jämt. Det är ju svårt då... det finns liksom ingen kontakt med den typen av känslor. 
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Lärare M säger att studenter, för att utveckla sin gestaltande förmåga, bör ha upplevt vissa 
svårigheter i livet. Detta för att förmedla ett känslomässigt djup i sin sång och en genuin 
förståelse för musik. Lärare M poängterar dock att alla erfarenheter inte behöver vara 
upplevda i första hand utan kan utvecklas och förstås genom exempelvis läsning, film, eller 
andrahandsupplevelser från vänner eller familj, men att detta kräver en utvecklad empatisk 
förmåga: 
 

Det är ju omöjligt att vara med om allt. Men man får hämta det... Alltså om man har sett en film 
till exempel så kan man ju bli berörd och relatera till känslorna där. Då skapar man ju sig en egen 
relation till den situationen utan att ha varit med om den.    

  
En annan svårighet i gestaltningsarbetet kan enligt Lärare M bero på materialet man arbetar 
med: ”[…] ofta handlar det om att låtarna blir för svåra rent tekniskt. När låten är för... Den är 
sån att det bara går att göra den på ett sätt, det är inbyggt i kompositionen att du måste göra på 
ett visst sätt”. Lärare M menar att dessa typer av sånger omöjliggör den frihet som behövs för 
att genuint kunna gestalta en sång. Detta för att gestaltning enligt Lärare M tycks kräva ett 
personligt känslomässigt engagemang hos vokalisten (eller i detta fall studenten), som det 
nödvändigtvis inte finns plats för i allt för svåra sånger.   
 
Även Lärare M belyser faktumet att läraren i sig kan medföra problem i arbetet med 
gestaltning tillsammans med en student: ”Det kan också vara att man verkligen inte förstår 
varandra. Kommunikationssvårigheter mellan personligheter, man pratar olika språk”. Lärare 
M menar att detta kan bli problematiskt både för läraren och för studenten. Studenten kanske 
inte förstår lärarens sätt att arbeta, och läraren kanske inte förstår studentens sätt att gestalta.      
 
Lärare H menar att de största problemen som förekommer i gestaltningsarbete ofta handlar 
om studenternas rädsla att släppa kontroll. Gestaltningsarbetet verkar enligt Lärare H främst 
handla om att dela med sig av känslor genom musiken för att på så sätt kunna beröra en 
publik, och detta är krävande för vokalisten (i detta fall för studenten). Många studenter finner 
detta svårt och skrämmande, och det kan medföra problem i gestaltningsarbetet. Lärare H 
uttrycker att studenter ibland kan ha mentala spärrar som kan hindra dem från att vara i 
kontakt med sina känsloliv och med sina kroppar:   
!

Då kan jag inte ha en vanlig sånglektion med en människa, om människan har en massa mentala 
spärrar. Det går inte. Då måste man få upp spärrarna i ljuset. Inte terapeutiskt på något sätt utan 
bara fundera över dem, kanske gråta en skvätt… Sen fungerar det igen. Det finns ju så mycket 
masker som folk går omkring med. Man spelar en roll hela tiden.  

 
Faktumet att studenter, och alla andra, enligt Lärare H spelar olika roller i livet tycks göra det 
genuina gestaltningsarbetet omöjligt, då detta enligt Lärare H handlar om att komma i kontakt 
med de egna oförställda känslorna och genom sång och musik dela dem med andra. 
 
Lärare H anser även att ett av de större problemen i arbetet med gestaltning handlar om 
studenternas fokus på sångteknik och på idén att sångrösten alltid ska låta så vacker som 
möjligt:  
 

Man ska inte vara så rädd för att rösten ska gå sönder hela tiden! Ju räddare du är ju fortare går 
rösten sönder, för det är en spänning, du håller någonting. Oavsett om det är en spänning i bröstet, 
magen, hjärnan eller hjärtat... Ett ”håll” är oflexibelt och är inte nyttigt för kroppen eller själen.  

 
Lärare H säger alltså att spänningar i röst och kropp, och vokalistens rädsla för att släppa 
kontrollen, står i vägen för gestaltningen.   
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Studenternas förutsättningar 
 
Alla tre lärarna är eniga i uppfattningen att man, trots att man kan stöta på vissa problem (som 
nämns ovan), kan arbeta med gestaltning tillsammans med alla studenter. Lärare S hävdar att 
alla studenter har förutsättningar att arbeta med gestaltning, alla studenter som själva vill det 
vill säga. Lärare S jämför gestaltningsarbetet med att lära sig sjunga, alla kan göra detta 
utifrån sin förmåga men det krävs mycket arbete och därmed även en stark vilja hos 
studenten:   
 

Alla som vill och ägnar tid åt gestaltningsarbetet har möjlighet. Sen har man olika förutsättningar, 
som med allt annat - bollspel eller att åka skridskor. Det är lättare eller svårare. Men jag brukar 
säga att det omöjliga tar ju bara lite längre tid.  

 
Lärare S tycks alltså vara av uppfattningen att alla studenter kan lära sig och utveckla sin 
gestaltande förmåga, processen kan dock ta olika lång tid beroende på studentens 
förutsättningar. 
 
Lärare M menar att alla studenter har förutsättningar att arbeta och utvecklas inom 
gestaltning, men på helt olika nivå. Lärare M verkar alltså mena att inte alla ha möjlighet att 
nå lika långt och bli lika duktiga på att gestalta: ”Det är precis som att alla inte kan bli Zlatan” 
säger Lärare M. Det finns alltså en del studenter som har talang och begåvning att gestalta, 
och dessa utvecklas och når längst i sin gestaltande förmåga. Alla studenter kan dock bli 
bättre än de från början är anser Lärare M, men arbetet för att utvecklas kräver tid och 
engagemang:   
 

Jag tror att när det blir så där riktigt bra då är det en kombination av otrolig begåvning och 
jättemycket övande. Att tillbringa jättemycket tid med att faktiskt bli bra på något. Men däremot 
kan alla bli mycket bättre än man redan är. Men det krävs tid och jobb.  

 
Även Lärare H anser att alla studenter har förutsättningar, men på olika nivåer. Lärare H säger 
att det därför är viktigt att arbeta med gestaltning ”på den nivå man känner tar”. Som jag 
förstår innebär detta att Lärare H menar att man inte kan jobba med gestaltning på samma sätt 
med alla, utan på en enklare, lättillgänglig nivå med somliga studenter och en svårare, mer 
utvecklad nivå med andra. Lärare H hävdar att inte alla studenter har fallenhet eller begåvning 
för att arbeta med gestaltning, medan vissa studenter tycks ha en naturlig fallenhet för det.  
 

Kursplaner  
!
Begreppet gestaltning förekommer ofta när man talar om musik och sång som uttrycksform. 
Detta tydliggörs, inte bara genom lärarnas tankar kring gestaltningsfenomenet, utan även 
genom styrdokument och kursplaner. I denna uppsats problemformulering står att läsa utdrag 
ur kursplaner från tre musikhögskolor i Sverige. Dessa citat, som nämner gestaltningsmässiga 
mål efter avslutade kurser, och andra tankar kring gestaltning och styrdokument behandlades i 
intervjuerna med de tre lärarna. 
 
Lärare S menar att det uppstår en problematik då kursplaner ska reglera och styra 
gestaltningsarbetet och progressionen i sångundervisningen. Lärare S påpekar även att 
gestaltning ofta nämns i samband med eller i relation till begreppen konstnärligt. Detta 
begrepp, liksom gestaltningsbegreppet måste enligt Lärare S tydligt definieras om de ska 
finnas med i kursplaner och styrdokument. Dessutom anser Lärare S att vissa av de 
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formulerade målen i kursplanerna förefaller orimliga. Att en student efter en kurs på 7,5 hp 
ska kunna utvecklat en konstnärlig och gestaltande färdighet, som står att läsa i en av de 
nämnda kursplanerna, anser Lärare S vara orimligt: ”Då måste man åtminstone definiera vad 
konstnärligt gestaltande innebär. Vi måste vara rimliga”.  
 
Vidare menar Lärare S att det är bra att dessa begrepp nämns i kursplaner då det styrker 
innehållet av en konstnärlighet i sångundervisningen, men att kursplanernas mål ändå kan 
upplevas snäva och begränsande. Lärare S väljer att, till skillnad från kursplanernas 
målformuleringar, lägga störst vikt vid gestaltningsarbetet som en längre process: 
 

Jag tror att man måste tänka på det som en process. Alltså, mer process än vad det egentligen ska 
vara eftersom det egentligen ska vara en målstyrning.  

 
Lärare S väljer alltså att se kursplaner och styrdokument som en stöttning i arbetet med 
gestaltning, men följer eller förhåller sig inte slaviskt till dess uppsatta mål. Större vikt läggs 
istället vid studenternas process och långsiktiga utveckling.    
 
Enligt Lärare M kan kursplaners och styrdokuments formuleringar kring ämnet gestaltning 
vara svårgreppbara och ibland besvärliga att inkorporera i undervisningen. Lärare M 
poängterar dock att om gestaltning eller konstnärlighet inte hade nämnts i styrdokument vore 
detta en katastrof. Budskapet av detta skulle i så fall enligt Lärare M vara att det inte ligger 
något värde i att arbeta med gestaltning.  
 
Däremot upplever Lärare M en problematik i att gestaltning, i och med att begreppet nämns i 
många kursplaner gällande sång, måste vara mätbart. Detta, menar Lärare M, är en 
omöjlighet: 
 

Man kan inte mäta det. Och det är ett problem överhuvudtaget, att allt ska vara mätbart. Sen är det 
ett problem att det har formulerats så lite kring de här frågeställningarna. Kring det som inte är 
mätbart inom konstnärliga uttryck.  
 

Lärare M menar att gestaltning som fenomen varken kan mätas eller bedömas, och att det är 
problematiskt att det ändå finns ett krav att göra just detta på musikhögskolorna idag. Lärare 
M menar även att det finns ett visst värde i att dessa saker inte kan mätas eller bedömas, och 
att man istället bör värdesätta det faktumet.   
 
Lärare H är inte brydd över kursplanernas formuleringar, ”de är rätt allmänt hållna” menar 
Lärare H och känner sig därför fri att bedriva en undervisning som sätter studentens 
utveckling i främsta rummet. Att gestaltning och processen att utveckla en gestaltande 
förmåga är helt omätbart är Lärare H dock tydlig att poängtera: ”det är helt omätbara saker”. 
Detta innebär för Lärare H att det till viss del är onödigt att vissa mål står formulerade i en 
kursplan då de ändå inte kan mätas.  
 
Lärare H påpekar även svårigheten att som lärare undervisa i gestaltning på ett likvärdigt sätt:  
 

Konstnärlig och gestaltande utveckling med mig som lärare blir ju helt annorlunda med någon 
annan lärare. Det blir ju två helt olika saker. Och så måste det nog få vara.  

 
Lärare H väljer att se detta som en fördel och en styrka för studenterna och för sig själv som 
lärare, men att detta faktum kan innebära vissa problem i förhållande till kursplaner och 
styrdokument.  
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Till skillnad från Lärare M och Lärare H menar Lärare S att gestaltning går att bedöma. Detta 
sker bäst genom exempelvis konserter eller andra uppträdanden. Lärare S menar att det vid 
dessa bedömningssituationer är viktigt att se om studentens förmåga att gestalta står fast, även 
under den nervositet som oundvikligen uppstår vid ett framträdande. Om så är fallet kan man 
som lärare se att studenten är trygg, och har utvecklat, sin gestaltande förmåga.   
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RESULTATANALYS 
 
I resultatpresentationen har det insamlade materialet från sånglärarnas intervjuer delats upp i 
fyra huvudsakliga teman: gestaltning som begrepp, gestaltning som fenomen, 
gestaltningsarbete och gestaltningsarbetets utmaningar. Dessa delar ska nu analyseras och 
sättas i relation till didaktiska begrepp och tankar för att på så sätt svara mot uppsatsens syfte, 
som i korthet är att ur ett didaktiskt perspektiv undersöka sånglärares syn på, och arbete med, 
gestaltning.  
     

Sånglärarnas förutsättningar och pedagogiska grundsyn 
 
Med hjälp av resultatpresentationen kan vi konstatera att sånglärarna är överens om faktumet 
att som vokalist ha förmåga att kunna gestalta en sång är mycket viktigt. Alla tre ger uttryck 
för uppfattningen att musiken utan gestaltningen är inkomplett, och kanske rentav oviktig. 
Lärare H säger till exempel: ”Då förstår jag inte varför man ska hålla på med musik. Då blir 
det inget liv. Det blir ingen magi.” och ställer sig alltså frågande till varför man som vokalist 
överhuvudtaget skulle vilja ägna sig åt sång om gestaltning inte var syftet.  
 
Lärarna är även relativt samstämmiga i synen på vad gestaltning är. De enas i tanken att 
gestaltning i grund och botten handlar om att känslomässigt beröra andra med hjälp av sin 
sång. Sånglärarna tycks även vara överens om att beskrivningen av god gestaltning är svår att 
sätta ord på med hjälp av intellektuell analys, utan kännetecknas istället av fysiska 
förnimmelser hos åhöraren (exempelvis gråt, matthet i kroppen och rysningar). Sånglärarna 
ger alltså uttryck för tanken att när gestaltningen är god är det något man som åhörare bara 
vet, eller som Lärare S uttrycker det: ”Det går rakt in. Jag har inget försvar”. Två av 
sånglärarna tycks även anse att en vokalists gestaltande förmåga delvis eller helt beror på 
fallenhet eller talang. Studenternas gestaltande begåvning, eller brist på gestaltande 
begåvning, påverkar därför lärarnas arbete med gestaltning. 
 
Sånglärarnas syn på gestaltning, och deras uppfattningar om studenters förmågor att arbeta 
med gestaltning i undervisningen, kan sägas vara del av de lärarförutsättningar som Hanken 
och Johansen (2013) hävdar att alla lärare bär med sig in i sin undervisning. Dessa 
förutsättningar skiljer sig åt från lärare till lärare och byggs upp av tidigare erfarenheter och 
pedagogens medvetna och omedvetna värderingar. Sånglärarnas syn på gestaltning och deras 
syn på studenternas förmåga att gestalta kan alltså sägas vara del av de förutsättningar de bär 
med sig in i sin undervisning, och de kan även sägas påverka sånglärarnas grundsyn.   
 
Med grundsyn menas musikpedagogens synsätt på grundläggande element i undervisningen, 
exempelvis synen på musik, synen på elever eller synen på sitt eget yrke (Hanken & Johansen 
2013). Grundsynen kommer oundvikligen att påverka och genomsyra pedagogens 
verksamhet, från dennes beslut kring vad undervisningens mål bör vara till vad 
undervisningen innehållsligt bör behandla och slutligen hur undervisningen bör betygsättas 
och utvärderas. Sånglärarnas syn på gestaltningens värde och dess syn på studenternas lätthet 
eller svårigheter att behärska gestaltning kan således forma deras undervisningsmässiga 
grundsyn. 
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Talang, begåvning och undervisning            
 
Två av sånglärarna (Lärare M och Lärare H) är eniga i uppfattningen att alla studenter inte har 
samma förutsättningar för att nå till ett gestaltande ”slutmål”. Detta slutmål är endast få 
förunnat, och kan inte läras ut. Lärare S håller dock inte med om detta utan anser att trots att 
studenter har olika förutsättningar och fallenhet för det gestaltande arbetet, så kan alla nå 
samma mål. Det kräver bara olika mycket tid och energi. Dessa två uppfattningar kan sägas 
representera två olika grundsyner. Lärare S tycks ha en grundsyn där alla studenter har 
möjlighet att nå vilka mål som helst, så länge de är villiga att arbeta hårt för det. Lärare M och 
H tycks istället ha en grundsyn där somliga studenter har möjlighet att nå vilka mål som helst, 
medan andra endast kan nå en bit på vägen. Dessa grundsyner påverkar oundvikligen lärarnas 
undervisning, något som kommer behandlas längre fram. En del av det som lägger grunden 
för lärarnas förutsättningar (Hanken & Johansen 2013) och som i längden påverkar deras 
undervisningsgrundsyn (a.a.), är alltså lärarnas uppfattning om talang och begåvning inom 
sångundervisning.      
 
För sånglärarna förefaller det vara relativt tydligt vad gestaltning innebär för dem, och de är 
även som tidigare påpekats eniga i övertygelsen att vokalister kan ha olika fallenhet för 
arbetet med gestaltning. Dessutom är sånglärarna eniga i faktumet att alla människor inte blir 
berörda av samma saker när det gäller gestaltning. Alltså menar sånglärarna att det (deras 
enighet i uppfattningen av gestaltning till trots) inte är självklart att samma typ av gestaltning 
upplevs vara berörande för alla åhörare.  
 
Att låta uppfattningen om studenters eventuella begåvning styra arbetet med gestaltning i 
undervisning blir på grund av dessa skäl problematiskt. Undervisningen, vars strävan är 
likvärdighet, bör rimligtvis kunna ta skada av en sådan uppfattning.  
 

De didaktiska kategorierna 
 
Med resultatpresentationen i åtanke kan vi konstatera att sånglärarna har många olika sätt att 
arbeta med gestaltning tillsammans med sina studenter. Detta arbete kan sedan anpassas efter 
studenternas olika behov och nivåer. Som jag ser det så nämner sånglärarna flera 
gestaltningsmässiga arbetssätt som tycks kunna likställas med teknikarbete. Teknikarbete 
inom sång brukar vanligtvis uteslutande åsyfta den röstliga och muskulära utvecklingen hos 
en vokalist, men begreppet bör i denna undersökning breddas och även innefatta teknikarbete 
gällande gestaltningsmässig utveckling då lärarna ger uttryck för specifika tekniker och 
arbetssätt man kan tillämpa för att hjälpa en student att utveckla sin gestaltande förmåga. 
Hädanefter kommer jag att kalla detta arbete för gestaltningsteknik.  
 
Sånglärarna har många olika sätt att arbeta med gestaltningsteknik, exempelvis genom 
sångtextligt arbete; genom att utforska motsatta känsloförhållanden i en sång; genom att 
arbeta med de fyra grundkänslorna; och genom uppmålandet av fiktiva berättelser. 
Information om sånglärarnas gestaltningstekniker står att läsa i denna uppsats 
resultatpresentation (s. 20-24). Det gestaltningstekniska arbetet kan, ur ett didaktiskt 
perspektiv, beskrivas som sånglärarnas undervisnings innehålls- och metodval. Enligt Hanken 
och Johansen (2013) är innehåll och metod två av de didaktiska kategorier som förekommer i 
lärares planering och genomförande av all undervisning. Dessa kategorier redogörs för 
tidigare i denna uppsats, men repeteras nu:        
 



! !  

! ! 33!

• Mål: Vad önskar vi att eleverna ska uppnå? 
• Innehåll: Vad ska eleven lära? Vilket innehåll väljer vi? Detta kan röra exempelvis 

repertoar, instuderingsmetoder, tekniska färdigheter osv. 
• Metod: Hur ska jag som lärare gå tillväga för att lära ut innehållet och för att nå 

målen? 
• Bedömning och utvärdering: Hur ska bedömningen och utvärderingen gå till? Vad är 

det som ska bedömas och utvärderas?  
 
I dessa kategorier kan även sånglärarnas undervisning delas in. För att bättre kunna analysera 
sånglärarnas undervisning med dessa kategorier i åtanke vill jag dock påminna läsarna om 
lärarnas tidigare redovisade gestaltningsmässiga grundsyner (Hanken & Johansen 2013). 
Sånglärarna verkar enligt min mening ha två olika grundsyn på sina elever. Lärare S förefaller 
ha en grundsyn i vilken alla studenter har möjlighet att nå vilka mål som helst, så länge de är 
villiga att arbeta hårt för att nå dem. Lärare M och H tycks istället ha en grundsyn där somliga 
studenter har möjlighet att nå vilka mål som helst, medan andra endast kan nå en bit på vägen. 
Utöver dessa grunduppfattningar bär lärarna även med sig sina egna förutsättningar (a.a.) in i 
undervisningen. Dessa innefattar bland annat lärarnas uppfattning om vad gestaltning är, 
alltså som tidigare redovisats: förmågan att förmedla känslor till andra med hjälp av sång.  
 
Sånglärarnas förutsättningar och deras grundsyn påverkar hur de förhåller sig till de 
didaktiska kategorierna som nämns ovan. Enligt Hanken och Johansen (2013) brukar de 
didaktiska kategorierna höra ihop, och påverka varandra. Ett exempel på hur detta kan se ut är 
processen där en lärare formulerar sin undervisnings mål, för att sedan reflektera kring vilket 
innehåll som behövs och hur innehållet ska förmedlas på bästa sätt för att nå detta mål, för att 
slutligen formulera hur arbetet bäst bedöms och/eller utvärderas. Med tanke på de 
förutsättningar som två av sånglärarna (Lärare M och Lärare H) bär med sig in i sin 
undervisning genom deras uppfattning om gestaltning, och med tanke på deras grundsyn på 
elevernas möjlighet (eller brist på möjlighet) att utveckla sin gestaltningsförmåga, förefaller 
de didaktiska kategorierna dock inte hänga samman lika väl som vid eventuell annan 
undervisning. För att göra kommande resonemang överskådligt sammanställer jag nedan alla 
tre sånglärarnas didaktiska syn på gestaltningsarbete med studenter, med hjälp av de 
didaktiska kategorierna:  
 
Lärare S 
 

• Mål: Äkta gestaltning på avancerad nivå (kan nås av alla studenter)  
• Innehåll: Gestaltningstekniska och sångtekniska övningar 
• Metod: Övning på lektionstid och personlig utveckling hos studenten, av exempelvis 

empatiförmåga   
• Bedömning/Utvärdering: Möjlig genom konserter eller andra framföranden  

 
Lärare M & Lärare H 
 

• Mål: Äkta gestaltning på avancerad nivå (kan endast nås av vissa studenter)  
• Innehåll: Gestaltningstekniska och sångtekniska övningar som kan eller bör bortses 

från för att nå äkta gestaltning 
• Metod: Övning på lektionstid och personlig utveckling av exempelvis empatiförmåga 

och studentens förmåga att släppa mentala och kroppsliga spärrar hos studenten  
• Bedömning/Utvärdering: Omöjlig 
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Tittar vi närmare på Lärare S:s uppfattning om gestaltning ser vi att alla fyra didaktiska 
kategorier finns representerade i synsättet på gestaltning i undervisningen. Vi kan även 
konstatera att dessa kategorier hjälper och understöder varandras utveckling: undervisningens 
mål kan nås genom dess innehåll och dess metoder, och slutligen kan undervisningen och 
studentens utveckling bedömas och utvärderas.  
 
Om vi däremot tittar på Lärare M och Lärare H:s synsätt på gestaltningsarbete i undervisning 
kan vi ana att de fyra kategorierna inte har samma självklara betydelse. Enligt Lärare M och 
Lärare H kan, eller till och med bör, gestaltningens mål nämligen nås utan inblandning av de 
andra tre didaktiska kategorierna. Kategorierna innehåll, metod och bedömning tycks alltså i 
Lärare M och Lärare H:s fall inte nödvändigtvis hänga samman med kategorin mål. Målet 
förefaller istället vara något svårfångat och ogreppbart som endast få förunnade studenter når, 
och då egentligen utan hjälp av traditionell undervisning. Konsekvensen av detta tankesätt blir 
i min mening att undervisningen i sig blir överflödig. Om målet (en gestaltande egenskap) 
omöjligen kan läras ut, vilken plats har då gestaltning i sångundervisning?           
 

Bedömningen och kursplanernas roll i undervisningen 
 
Det synsätt som kan skönjas hos Lärare M och Lärare H medför även viss problematik i 
förhållande till de kursplaner och styrdokument som behandlar ämnet gestaltning i sång på 
musikhögskolorna. Då både Lärare M och Lärare H är eniga i sin uppfattning att den 
gestaltande förmågan är omöjlig att bedöma tycks detta ge uttryck för att det därför inte heller 
går att bedriva undervisningen av gestaltning i enlighet med mål uppsatta i kursplaner. Även 
Lärare S uttrycker vissa svårigheter i att bedriva det gestaltande arbetet i enlighet med 
kursplanernas riktlinjer. Återigen tycks det alltså vara så att lärarnas förutsättningar och 
grundförståelse får konsekvenser för deras undervisning. I Lärare M och H:s fall handlar detta 
om deras uppfattning att gestaltningen inte kan bedömas, och i Lärare S fall handlar det om 
grundsynen att gestaltningen bör behandlas som en lång process, inte som ett kortsiktigt mål 
(vilket det gör i de flesta kursplaner).  
 
En av svårigheterna som sånglärarna upplever är kursplanernas otydliga formuleringar. För att 
exemplifiera detta har jag i denna uppsats lyft fram tre stycken kursplaner från tre olika 
musikhögskolor. Dessa tre kursplansformuleringar citerades tidigare i problemformuleringen, 
men återges för tydlighets skull även här: 
 
• Studenten ska efter avslutad kurs ”ha uppnått färdigheter som visar en Musikalisk 

gestaltning på högt kvalificerad nivå” (Göteborgs universitet, 2011, s. 2) 
• Vid kursslutet ska studenten ”ha utvecklat en konstnärlig och gestaltande färdighet” 

(Örebro universitet, 2011, s. 1) 
• Efter avslutad kurs ska studenten ”visa på grundläggande färdigheter att genom 

gestaltning utveckla sin identitet som scenkonstnär” (Luleå tekniska universitet, 2014, s.1) 
 
Alla tre sånglärarna menar att de begrepp och formuleringar som nämns ovan skapar 
förvirring och är svåra att arbeta med, då begreppen i sig inte definieras. Detta innebär att de 
kan tolkas och tillämpas på helt olika sätt beroende på läraren och dennes förutsättningar och 
grundförståelse. Man skulle, baserat på Hanken och Johansens (2013) frågeställningar kring 
bedömning (Vad är avsikten med bedömningen? Vad ska bedömas? Vad kan bedömas?), 
kunna hävda att kursplanernas formuleringar inte tydliggör vad lärarna ska bedöma.  
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Utöver detta problem, som tycks bero på textliga otydligheter i formuleringen av kursplaner, 
tillkommer även lärarnas egna osäkerheter kring vad som kan bedömas. Lärare S förefaller 
övertygad om att gestaltningsförmåga kan läras ut och kan bedömas utan vidare svårigheter, 
men anser att gestaltningsutveckling är ett långt processbetonat arbete som inte bör anpassas 
efter kursplaners kortsiktiga målformuleringar. Lärare M och Lärare H upplevs även 
tveksamma kring vad som kan bedömas, då de tydligt ger uttryck för åsikten att gestaltningen 
är omöjlig att bedöma. I dessa fall förekommer inneboende konflikter mellan 
styrdokumentens krav och lärarnas uppfattning kring vad i gestaltningsarbetet med en student 
som faktiskt är möjligt att bedöma.  
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DISKUSSION 
!
Syftet med den här studien har varit att ur ett didaktiskt perspektiv undersöka sånglärares syn 
på, och arbete med, gestaltning. Resultatet visar att sånglärarnas uppfattning om gestaltning 
påverkar deras förutsättningar och deras pedagogiska grundsyn. Dessa influerar sedan 
lärarnas didaktiska val och deras synsätt på element i undervisningen. Detta faktum blir 
tydligt då det i studien, på grund av lärarnas olika förutsättningar och grundsyner, kan skönjas 
två motstående synsätt. Dessa redovisas nedan.  
 

!

Talangens problematik  
 
Att resonera enligt synsätt 2, vilket två av mina tre informanter gör, blir på många sätt 
problematiskt. Låt oss, likt sånglärarna, konstatera att vokalister kan ha olika fallenhet för den 
gestaltande förmågan. Låt oss samtidigt konstatera att alla människor inte blir berörda av 
samma sak när det gäller vokal och musikalisk gestaltning. Vi står nu inför en motsägelse: För 
vem kan egentligen säga vilken vokalist som begåvats med en gestaltande förmåga, om 
uppfattningen av denna gestaltande förmåga skiljer sig åt? Ett sådant konstaterande innebär 
att olika studenter av olika lärare, eller av samma lärare vid olika tillfällen, kan ses som 
begåvad och vid andra tillfällen ses som ickebegåvad.   
 
Påståendet blir än mer problematiskt om det sätts i relation till Stravinskijs uppfattning om 
publiken som medskapare av musik och musikalisk gestaltning. Som tidigare belysts i 
bakgrunden (s. 5) menar Stravinskij (1950) att ”[å]höraren reagerar och blir medspelare i det 
spel som konstnären satt igång” och att det musikaliska verkets öde ”till sist hänger på 
publikens smak, dess skiftande humör och vanor, kort sagt dess tyckande” (s. 112). Detta 
innebär att publiken inte bara är åhörare utan också medskapare av musiken som framförs, 
och så även av gestaltningen. En åhörares upplevelse av en vokalists begåvning, eller dess 
ickebegåvning, har enligt detta resonemang delvis att göra med åhöraren själv. Beroende på 

SYNSÄTT 1: 
 

•  Synen på studenterna – 
Analysen visar på uppfattningen 
att somliga studenter har en 
gestaltande talang, andra inte 

 
•  Synen på undervisningen – 

Analysen visar på uppfattningen 
att undervisning blir överflödigt 
då gestaltning inte går att lära ut 

 
•  Synen på bedömningen – 

Analysen visar på uppfattningen 
att bedömning av gestaltning är 
omöjligt  
 

SYNSÄTT 2: 
 

•  Synen på studenterna – 
Analysen visar på uppfattningen 
att gestaltande talang inte 
förekommer, alla har samma 
möjlighet att lyckas 

 
•  Synen på undervisningen – 

Analysen visar på uppfattningen 
att gestaltningsundervisning är 
relevant och fyller sin funktion 

 
•  Synen på bedömningen – 

Analysen visar på uppfattningen 
att bedömning av gestaltning är 
fullt möjligt  
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åhörarens tidigare erfarenheter, dess sinnesstämning eller dess preferenser kan en vokalists 
framförande upplevas på helt olika sätt av olika människor.  
 

Gestaltningens roll i en pedagogisk verksamhet 
!
Då det tycks finnas en tämligen stark uppfattning hos vissa sånglärare att talang är en viktig 
och till och med nödvändig aspekt i utvecklingen av en gestaltande färdighet, och då 
uppfattningen om vilka vokalister som innehar en gestaltande talang är högst skiftande, kan 
en tydlig problematik skönjas. Den här uppfattningen förefaller, som tidigare nämnt i denna 
uppsats, även förekomma i diverse musik- och konstlitteratur. Detta kan exemplifieras genom 
den i litteraturen förekommande uppfattningen att det i musik finns element som omöjligt kan 
förklaras med ord (Stravinskij 1950; Stanislavskij 2008).  
 
Att gestalta i sång, och att utveckla denna färdighet till en ”högt kvalificerad nivå” (Göteborgs 
universitet, 2011, s. 2), eller till en ”konstnärlig nivå” (Örebro universitet, 2011, s. 1) är på 
musikhögskolorna inte bara konstnärliga ambitioner hos många av vokalisterna, utan faktiskt 
även mål som ska nås i enlighet med styrdokument och kursplaner (se citaten ovan). Detta blir 
problematiskt när, som denna studie visar, sånglärares uppfattning om begreppen högt 
kvalificerad nivå och konstnärlig nivå skiljer sig åt, och när uppfattningarna om vilka 
studenter som överhuvudtaget kan nå dessa mål skiljer sig åt. Sånglärares oenighet rörande 
begrepp som gestaltning, konstnärlighet, talang och begåvning, blir i en pedagogisk kontext 
mycket bekymmersamt och kan i längden leda till en undervisning som för studenterna är 
ojämlik. Om uppfattningen av en students eventuella talang eller begåvning får styra och 
forma gestaltningsarbetet på musikhögskola kan man fråga sig: Har gestaltningsarbetet då 
någon plats i sångundervisningen? Och: Kan arbetet i så fall regleras av styrdokument?  
 
Det som jag anser måste tydliggöras bland sånglärare på musikhögskola, är om 
gestaltningsförmågan är något som alla vokalister kan utveckla till en nivå som kursplanerna 
kräver. Om så inte är fallet så bör kursplanernas formuleringar ändras, eller sånglärarnas 
uppfattningar ifrågasättas. Dessutom krävs ett förtydligande av kursplanernas begreppsliga 
utformning. Vad innebär begreppet konstnärligt? Och vad innebär egentligen hög kvalificerad 
nivå? Vem bestämmer vad det är? Ska begreppen lämnas till var lärare att definiera som den 
vill eller behövs det en allmän diskussion bland sånglärare på högskolorna för att slutligen 
kunna nå någon slags samstämmighet?   
 
Frågorna blir många, men viktiga att som sånglärare ställa sig. Om undervisningen ska kunna 
gynna och utveckla alla sångstudenter så anser jag att det måste råda en samstämmighet inom 
sångläraryrket kring begreppen gestaltning, talang och konstnärlighet. Enligt Kempe och 
West (2010) vet vi idag för lite om genernas betydelse vad det gäller begåvning och talang för 
att kunna dra några som helst slutsatser kring deras eventuella betydelse i undervisningen. Vi 
vet dock desto mer om miljöns betydelse, där skolan spelar en viktig roll i eleven eller 
studentens utveckling. Författarna menar att vi lärare därför bör fokusera på vad vi vet, och 
genom detta ge varje elev eller student möjligheten att bli begåvade eller att få talang. Där vi 
som sånglärare faktiskt kan spela en avgörande roll i studentens utveckling, istället för att 
förklara en god gestaltningsförmåga genom talang och på så vis göra oss själva som lärare 
oviktiga i processen att nå denna goda gestaltningsförmåga.     
 
Då gestaltning enligt litteratur, enligt intervjuerna med mina informanter och enligt min egen 
personliga åsikt framstår som det kanske mest betydelsefulla elementet i sång, blir det desto 
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viktigare att göra gestaltningsundervisningen relevant och tillgänglig för alla studenter, på lika 
villkor.  
 

Metoddiskussion 
 
Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med tre olika sångpedagoger. Valet av metod 
föreföll naturligt då jag genom samtal på olika sätt ville undersöka ämnet gestaltning i 
sångundervisning på musikhögskola. Valet av metod har dock visat sig ha både styrkor och 
svagheter. Fördelarna med de kvalitativa intervjuerna har varit det avslappnade sättet 
materialet kunde insamlas på. Intervjuerna gjorde det även möjligt för mig som intervjuare att 
ställa följdfrågor och därför undersöka det informanterna talade om på ett grundligt sätt. 
Något som i min mening ledde till intervjuer som på ett bra sätt behandlade det ämne jag var 
intresserad av. Detta har även underlättat i skrivprocessen och i bearbetningen av materialet.  
 
Nackdelen med metodvalet har enligt min mening främst att göra med det antal informanter 
jag valde att intervjua (tre stycken). I bearbetningen av mitt material, i synnerhet gällande 
analysdelen, blev det tydligt att det är svårt att dra generella slutsatser kring endast tre 
informanters åsikter. Jag valde att hantera denna problematik genom att göra resultatet av min 
studie tvådelat. Hade jag intervjuat flera personer, kanske bara en person till, så tror jag att det 
hade underlättat den problematiken. Trots detta tror jag att kvalitativa intervjuer var det rätta 
metodvalet för min undersökning. Intressant hade dock varit att kombinera intervjuerna med 
observationer av konkreta undervisningssituationer, för att på så sätt få en djupare förståelse 
för sånglärarnas arbete och tankar kring ämnet gestaltning.    
 

Vidare forskning 
 
Det finns flera ämnen som har framkommit i den här studien som skulle kunna vara 
intressanta att undersöka närmare. Några förslag på vidare forskning skulle kunna vara: 
 
• Hur genretillhörighet påverkar sånglärares syn på och arbete med gestaltning 
• Hur sånglärare i grundskola, på gymnasiet, på kulturskola och/eller på folkhögskola ser på 

och arbetar med gestaltning 
• Hur sånglärares syn på talang och begåvning påverkar deras undervisning  
 
 
!
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BILAGA I 
!
Frågeguide – Intervjun 
 
Inledning 
 
Be informanten att först berätta berättelsen om sitt yrkesliv fram till musikhögskolan! 
 
Gestaltning som begrepp och fenomen 
 
Kan du berätta för mig om en situation då du blivit berörd av musik? 

- Gärna detaljer! 
- Var? När? Vilken typ av musik? 
- Har du haft någon liknande upplevelse här på skolan någon gång? 

 
Kan du nu berätta för mig om en situation där du blivit berörd av en av dina sångstudenters 
musikaliska framförande? 

- Detaljer! 
- Vad berörde? Ögon? Kropp? Text? Känslor? 
- Berätta om hur du som lärare bidrog till detta! 

 
Vad är gestaltning för dig?  

- Var tydlig, efterfråga detaljer! 
- Vad ingår i begreppet gestaltning, vad ingår inte. 

 
Praktiska och didaktiska val 
 
Berätta om en typisk lektion där gestaltningsarbete är i fokus! 

- Hur inleder du lektionen? 
- Vilken typ av material arbetar du med? 
- Hur ser du om det sker en progression i arbetet? 

 
Vilka typer av ”övningar” använder du dig av för att arbeta med gestaltning? 

- Enklare, inledande övningar? 
- Mer avancerade? 

 
Hur ser studentens roll ut i gestaltningsarbetet? 

- Vem driver arbetet framåt? 
- Skiljer detta sig från annan typ av arbete, ex. sångteknik? 

Om ja, på vilket sätt? Varför? 
 
Gestaltningsarbetets svårigheter 
 
Kan du, så detaljerat som möjligt, berätta om en lärandesituation då en student inte kunnat 
gestalta en sång? 

- Hur märktes detta? 
- Vad gjorde du då? 
- Hur hade arbetet innan sett ut? 
- Hur gjorde du för att hantera problem? 
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Upplever du att alla dina sångstudenter har förutsättningar för att utvecklas inom 
gestaltningsarbete? 

- Varför/ varför inte? 
 
I kursplanen för Enskilt huvudämne, extrakurs I står det att ”Studenten ska ha utvecklat en 
konstnärlig och gestaltande färdighet”, hur förhåller du dig till kursplanerna när det gäller 
konstnärligt uttryck och gestaltning? 

- Är kursplanen en hjälp? 
- Har alla samma förutsättningar att nå detta mål? 
- Hur mäter man/ser man om kraven uppnås? 

 
Gestaltningens värde 
 
Är det viktigt att jobba med gestaltning? 

- Varför/varför inte? 
 
Avslutning 
 
Är det någonting du känner att du vill tillägga, eller någon tanke som kommit upp under vårt 
samtal som du vill dela med dig av? 
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BILAGA II 
!
Frågeguide – Tematiskt övergripande forskningsfrågor 
 
Tema 1 – Gestaltning som begrepp och fenomen 
 
Forskningsfråga: 
 
Vad innebär gestaltning för sånglärarna? 
 
 
Tema 2 – Praktiska och didaktiska val  
 
Forskningsfrågor: 
 
Vilka didaktiska val gör sånglärarna i sitt arbete med gestaltning och vilka didaktiska 
svårigheter ser sånglärarna i gestaltningsarbete? 
 
Vilka didaktiska konsekvenser får sånglärarnas uppfattningar om gestaltning? 
 
 
Tema 3 – Gestaltningsarbetets svårigheter (och möjligheter?)  
 
Forskningsfrågor: 
 
Vilka didaktiska val gör sånglärarna i sitt arbete med gestaltning och vilka didaktiska 
svårigheter ser sånglärarna i gestaltningsarbete? 
 
Vilka didaktiska konsekvenser får sånglärarnas uppfattningar om gestaltning? 
 
 
Tema 4 – Gestaltningens värde 
 
Forskningsfråga: 
 
Vad innebär gestaltning för sånglärarna? 
 
!
 


