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FÖRORD 
Mitt förord kommer, som många andras förord innan mitt, vändas i ett tack till människor i 
min omgivning som gjort det enklare för mig att genomgå denna resa. Främst ett stort tack till 
min handledare som inte bara varit en fantastisk källa till positiv inställning och stöttning i 
svårare stunder, men även en källa till provocerande frågor och utmaningar som fått mig att 
utveckla min studie till något mer än det jag själv planerat ursprungligen. Mina vänner och 
min familj vill jag också tacka, som orkat lyssna på mig när jag behövt ventilera tankar och 
ibland frustration.  
 
Sen vill jag även vända mig till framtida studenter som har ett liknande arbete framför sig och 
kanske räds över uppgiftens omfattning eller genomförande. Den här uppsatsen har absolut 
varit prövande, men den har verkligen varit rolig och givande att skriva också. Hoppas någon 
kan finna en tröst i detta.   
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Inledning  
Studenten utbildade sig till musiklärare i början av 1980-talet. Hennes huvudinstrument var 
sång, vilket i praktiken innebar uteslutande klassiska sånglektioner för en av 
sångpedagogerna vid utbildningen. Studenten upplevde den klassiska undervisningen som 
väldigt strikt och hämmande för sin rösts utveckling och påpekade även detta under 
lektionerna. Hon var med andra ord inte den mest lätthanterade sångelev sångpedagogen 
hade haft. Hon ställde frågor som ifrågasatte sångpedagogens sätt att lära ut, syn på 
sångteknik och på rösten i sin helhet. Frågorna återkom ständigt och ihärdigt, vilket tillslut 
orsakade sångpedagogens bägare att rinna över en dag. Vid ett tillfälle bad sångpedagogen 
studenten att försvinna ut ur undervisningsrummet i ren irritation och ilska. Detta stoppade 
dock inte studenten från att fortsätta vara nyfiken på röstens utveckling och 
tillvägagångsätten som fanns för att nå bättre resultat inom ämnet, snarare tvärtom. 
Studenten tog examen och fick under en tid jobb som sångpedagog vid en folkhögskola, för att 
därefter vidareutbilda sig till musiker vid en musikhögskola i Sverige i slutet av 1980-talet. 
Musikhögskolan var den plats där hon senare skulle få en tjänst som sångpedagog i ”annan 
genre”, det vill säga icke-klassisk musik. Detta var i slutet av 1980-talet då afroamerikansk 
musik, som då var synonymt med ”annan genre”, blev ett valbart ämne att utbilda sig i vid 
högre musikutbildningar i Sverige.  
 
Flera år senare träffade hon sin gamla sångpedagog från musiklärarutbildningen igen på ett 
återbesök till sin gamla skola, då i egenskap av kollega istället för student. Sångpedagogen 
berättade då för henne att hon hade haft rätt i alla sina provocerande frågor, och att han 
senare förstått detta och tagit det till sig i sin egen undervisning. Sångpedagogen, som då 
redan hade verkat inom yrket en längre tid, hade själv börjat undervisa i ”annan genre” och 
insett hur begränsande hans undervisning varit tidigare. 

Problemområde 
Starten av berättelsen utspelar sig under den tid då rytmisk/improviserad sång (förkortat RI-
sång) ännu inte introducerats som en genreinriktning vid musikhögskolorna i Sverige. 
Studenten i berättelsen, som även är en av mina tre informanter i denna studie, är numer 
sångpedagog vid en musikhögskola i Sverige och undervisar i just RI-sång. Berättelsen 
skildrar det händelseförlopp som fick studenten att intressera sig för ämnet från första början. 
Intresset föddes ur en frustration över att sångundervisningen enligt henne var alldeles för 
exkluderande mot andra genrer. Hon kunde inte applicera det hon lärde sig under sina 
sånglektioner på sitt sångutövande som inte var rent klassiskt. Ett öde som troligtvis inte bara 
hon har upplevt.  
 
Detta öde har jag själv undsluppit under min utbildning. Dock var det tankar på just sättet jag 
själv blivit undervisad på i RI-sång under min tid vid musikhögskolan som blev 
ursprungstanken till denna uppsats. Hur kommer det sig att mina sångpedagoger valt att 
undervisa i sång på just det sätt de gör? Vad har de varit med om i sina yrkesverksamma år 
som påverkat dem? Under mina år vid Musikhögskolan, Örebro universitet, har jag haft tre 
olika sångpedagoger och de har alla haft sitt eget sätt att undervisa på. En av mina 
sångpedagoger undervisade mig i en teknik hen utformat själv där tekniken gick ut på att 
tänka sig att tonen som sjungs sitter i olika delar av kroppen. Till exempel om jag skulle ta en 
låg och stark ton så kom den utifrån mina lår och höfter, och en hög och stark ton kom från 
min bröstkorg och mina axlar. Hens teknik var byggd på hur det kändes att ta tonerna rent 
kroppsligt. Om jag skulle fråga den sångpedagogen om hur det kommer sig att hen valt att 
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lära ut sång på just det sättet anar jag att det troligtvis kommer finnas flera händelser i hens 
utbildning samt yrkesliv som lett till att hen utformat tekniken just så. Kanske har hen också 
varit med om en begränsande sångpedagog som tänt en vilja om att göra något nytt, något 
annorlunda? Kanske har resan till det målet inte varit helt problemfri, och vad är det då som 
varit svårt?  
 
Om jag bara går till min egen erfarenhet av den sångundervisning jag har fått inom högre 
utbildning så verkar det inte finnas ett entydigt sätt att undervisa på inom ämnet RI-sång vid 
högre musikutbildningar i Sverige. Sångpedagoger tycks ha olika utgångspunkter och egna 
tillvägagångssätt vilka de själva utvecklat utifrån olika perspektiv de själva intresserat sig för. 
Hur kommer det sig att RI-sångpedagoger undervisar i ämnet som de gör? Vad har skett 
under tidens gång som påverkat dem? Går det att dra paralleller mellan olika musikhögskolors 
RI-sångpedagogers undervisningssätt? Dessa frågor ligger som grund för den första 
frågeställningen i studien som återfinns längre ned i texten.  
 
Ämnet RI-sång vid högre musikutbildningar är fortfarande relativt ungt då det inte funnits i 
mer än ungefär 30 år, speciellt när ämnet jämförs det med den klassiska sångtraditionen som 
sträcker sig bakåt till 1500-talet (Liljas, 2007). Den korta tid som RI-sång funnits inom högre 
utbildning innebär att det inte finns särskilt mycket forskning om RI-sång (Zangger Borch, 
2012). Forskning som har gjorts om sång i annan genre än klassisk handlar oftast om, till 
exempel, sångteknik, interpretation eller sångidealets utveckling, men inte i samma 
utsträckning om själva metodiken som används i undervisningsämnet RI-sång som finns vid 
musikhögskolorna i Sverige. Kan detta bero på att RI-sång är svårt att forska om då det inte 
verkar finnas någon entydig bild av hur RI-sång bör undervisas?  
 
Sedan RI-sång introducerades vid musikhögskolorna i Sverige har ämnet blivit ett allt mer 
populärt ämne att utbilda sig inom och är idag inte mindre i omfattning än de klassiska 
inriktningarna. För att få en inblick i vad som har hänt under dessa år och vad som har 
förändrats så är ett tillvägagångssätt att fråga dem som varit med under utvecklingens gång. 
Genom att intervjua RI-sångpedagoger vid musikhögskolor i Sverige som varit aktiva under 
perioden RI-sångämnet introducerades och implementerades kan det skapas en överblick över 
denna utveckling. Vad har de fått uppleva som RI-sångpedagoger sedan ämnet 
introducerades? Vilken status hade ämnet när det först introducerades vid musikhögskolorna? 
Har de stött på motstånd från kollegor? Finns det gemensamma nämnare i olika RI-
sångpedagogers berättelser om deras år inom yrket? Dessa frågor ligger som grund för min 
andra frågeställning i studien som ni finner längre ned i texten.  
 
Anledningen till varför jag anser att det är viktigt att utreda vad ämnet hade för status beror på 
att status kan vara kopplat till hierarkier. Om ett ämne står lågt i rang och anses vara mindre 
viktigt eller betydelsefullt än ett annat ämne så kan det äventyra ämnets fortlevnad och 
implementering. Lägre status skulle kunna innebära att de som ägnar sig åt ämnet inte har lika 
stor frihet att utveckla ämnet som de vill, utan kan bli begränsade av att de inte blir lika 
prioriterade som andra ämnen. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur tre RI-sångpedagoger inom högre musikutbildning 
upplever att statusen av ämnet RI-sång har förändrats sedan det introducerades vid 
musikhögskolorna i Sverige. Syftet är även att undersöka vad som ligger till grund för ämnets 
undervisningspraxis. 



 3 

Frågeställningar 
• Hur undervisas RI-sång vid musikhögskolorna? 
• Hur upplever informanterna i studien att statusen av ämnet RI-sång har förändrats 

inom musikhögskolorna sedan det introducerades? 
 

Centrala begrepp 
Nedan kommer två centrala begrepp som används i studien att förklaras och konkretiseras. 

RI-sång som centralt begrepp 
När ämnet RI-sång introducerades vid musikhögskolorna i Sverige kallades genren 
afroamerikansk musik. Uttrycket afroamerikansk musik har sedan förkortats till endast afro, 
vilket idag har börjat fasas ut på de flesta musikhögskolorna. Afro betyder afrikan, eller 
Afrika/afrikansk (Nationalencyklopedin, Afro). Användningen av detta ord för att förkorta 
ordet afroamerikansk musik innebär en risk för feltolkning av innebörden från människor som 
inte är införstådda med att det är just en förkortning. Benämningarna på denna typ av 
inriktning skiftar väldigt vid olika musikhögskolor idag. Musikhögskolan Ingesund använder 
idag istället formulering rytmisk/improviserad musik för att sammanfatta det som förr 
sammanfattades med ordet afro (Karlstad Universitet, 2015). Jazzinstitutionen vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm hette tidigare afroamerikanska institutionen men använder idag 
endast ordet jazzmusik för det som tidigare benämndes som afro (Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm, 2015). Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet, benämner 
inriktningen som musik med inriktning på improvisation (Göteborg Universitet, 2015). 
Musikhögskolan i Piteå har både en inriktning som heter Studier inom det konstnärliga 
masterprogrammet i musikalisk gestaltning med inriktningen jazzmusiker och en som heter 
rockmusiker (Luleå Tekniska Universitet, 2015). Musikhögskolan i Malmö benämner sin 
inriktning som jazz/improvisation (Musikhögskolan i Malmö, 2015). På Musikhögskolan, 
Örebro universitet, finns det inga officiella dokument där de använder sig av förkortningen 
afro, men det finns med när de ska förtydliga vilka studenter som inriktar sig på klassisk 
musik och vilka som har inriktningen ”afro”musik. Detta görs genom att till exempel endast 
skriva att en student har huvudinstrument sång när hen studerar klassisk sång, medan den som 
studerar icke-klassisk musik har huvudinstrument ”afrosång”. I övrigt benämns inriktningen 
som Jazz och rockmusik (Örebro Universitet, 2015). Jag har valt att använda mig av 
Musikhögskolan Ingesunds förkortning rytmisk/improviserad musik i min uppsats (Karlstads 
Universitet, 2015). Då benämningen av genreinriktningen ska kunna inkludera alla 
afroamerikanska genrer anser jag att denna benämning är den mest inkluderande av de olika 
benämningar som presenterats ovan.  

Status som centralt begrepp 
I denna studie används ordet status som ett centralt begrepp och det är därför relevant att 
redogöra för vad ordet innebär. Status är inom sociologin en benämning på en persons 
ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället (Nationalencyklopedin, Status). Det är 
denna förklaring av ordet status jag kommer syfta till när begreppet används i studien.  

Disposition  
Uppsatsen är uppdelad i fyra delar. Del I presenterar Inledningen med en kort bakgrund till 
varför jag intresserat mig för studiens syfte. Problemområde, syfte, frågeställningar, centrala 
begrepp samt disposition redogör för vad studien syftar till att undersöka samt hur dess 
upplägg ser ut.  
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Del II, Bakgrund samt Metod, är en presentation av det arbete som legat till grund för 
undersökningen. I kapitlet Bakgrund visas tidigare forskning samt information hämtad från 
publicerad litteratur som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Här presenteras 
även ett urval av litteratur skriven om ämnet RI-sång. I kapitlet Metod förklaras studiens 
metod samt den metodansats som ligger till grund för hur studiens analys har genomförts. I 
metodkapitlet redovisas även genomförande, urval samt etiska överväganden.  
 
Del III utgör studiens Resultat. I kapitlet redovisas till att börja med den insamlade empiriska 
datan. Kapitlet presenterar varje informant för sig. Därefter presenteras de teman som 
framkommit under intervjuerna.  
 
Del IV utgörs av Resultatanalys samt Diskussion. I dessa kapitel analyseras och diskuteras 
studiens resultat med hjälp av den tidigare forskningen, den utvalda litteraturen samt 
metodansatsen. I Resultatanalysen sammanställs informanternas intervjuer och ställs emot 
varandra. Där besvaras även studiens frågeställningar. I kapitlet Diskussion diskuteras det 
som framkommit av analysen med hjälp av tidigare forskning samt utvald litteratur. Efter 
detta följer metoddiskussion där genomförandet av studien diskuteras och problematiseras. 
Därefter ges förslag på vidare forskning.  
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Bakgrund 
Nedan beskrivs den afroamerikanska musikens väg in i Sverige med särskilt fokus på 
Sveriges musikhögskolor, där OMUS-reformen (Organisationskommittén för högre 
musikutbildning) och Sämus (Särskild Ämnesutbildning i Musik) som beskrivs nedan hade en 
stor påverkan. Jag kommer även kortfattat beskriva fyra olika böcker som finns om ämnet 
sång och sångmetodik för att visa ett urval av vad som skrivits om ämnet i Norden under 
1900-talet senare del fram till nutiden.  

Afroamerikansk musik i Sverige 
Enligt Nationalencyklopedin uppkom afroamerikansk musik i Amerika samt Västindien, då 
afrikanska musikkulturer blandades med olika lokala musiktraditioner. Detta hände som en 
följd av att afrikaner fördes till dessa områden som slavar. Det uppstod en mängd olika former 
av afroamerikansk musik (Nationalencyklopedin), varav vissa former sedan spridit sig vidare 
även till andra delar av jorden. Gospel, soul, blues, jazz samt olika former av rock och pop är 
musikstilar som räknas till afroamerikanska musikformer.  
 
Vid mitten av 1930-talet började intresset för jazz, då främst med inriktningen swing, öka i 
Sverige. Detta skedde främst bland unga musiker, författare och andra konstnärer. Jazzen kom 
som en motreaktion till det tungsinta tyska och centraleuropeiska kulturinflytandet som länge 
varit dominerande. Genom grammofonskivor och film spreds den ungdomsinriktade 
populärkulturen från USA i Sverige. Den äldre generationen accepterade inte den nya 
swingmusiken lika villigt som den yngre generationen och blev därför inte en allmänt 
accepterad genre i hela Sverige (Bruér & Westin, 2012). När exempelvis succéfilmen Swing 
it, magistern kom ut 1940 blev sångerskan Alice Babs något av en tonårsidol, men fick den 
äldre generationen mot sig. Jazzmusiken anklagades för att vara direkt skadlig för ungdomen 
(Bruér & Westin, 2012). Trots detta fortsatte jazzen att utvecklas i Sverige under 1940- och 
1950-talet.  
 
Under 1960-talet skapades en bättre ekonomisk förutsättning för statliga kulturpolitiska 
reformer i Sverige än vad det funnits tidigare. Inom socialdemokratin fanns det en vilja att ta 
de slutgiltiga stegen mot ”välfärdssamhället”, och det var inom kultur och utbildning detta 
skulle ske (Olsson, 1993). Det var musikernas, konstnärernas och tonsättarnas behov av 
utbildning och rimliga sociala och ekonomiska villkor som kom i fokus för politikernas 
intresse (Olsson, 1993). Inriktningen på detta var att stärka stödet till kvalitetskulturen, med 
andra ord den traditionella konstmusiken med tysk och centraleuropeisk kultur, så att inte 
masskulturen lade under sig hela marknaden. Ordet masskultur syftade på den populärmusik, 
till exempel jazzen och schlagern, som hade börjat breda ut sig i landet. Samtidigt växte en 
alternativrörelse fram som satte sig emot den politiska kulturdebattens rådande diskussioner 
om bevarandet av konstmusikens dominans i Sveriges kulturliv. I denna rörelse användes 
begrepp som ”alternativ musik”, ”progressiv musik” och ”folkets musik”, vilka syftade på 
genrer som till exempel schlager och jazz. Dessa ord blev slagord i kampen för en annan 
kultur (Olsson, 1993).  
 
Under 1970- och 1980-talet intog jazzen mer och mer plats inom kulturen i Sverige så de 
konstmusikaliskt inriktade musikhögskolorna såg sig tvungna att införliva olika former av 
”eftersatta genrer” på sina utbildningsprogram (Kjellberg, 2007). Eftersatta genrer syftade då 
främst på improvisationsmusik i form av antingen jazz eller folkmusik. Detta skedde som en 
direkt följd av OMUS-reformen under 1970-talet. 
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RI-inriktning introduceras vid musikhögskolorna 
OMUS (Organisationskommittén för högre musikutbildning) tillkom 1970 på grund av ett 
riksdagsbeslut som bland annat var en följd av det två år tidigare framlagda betänkandet av 
1965 års musikutbildningskommitté (Lönn, 1976). 1974 fick OMUS i uppdrag att göra en 
kompletterande utredning med utgångspunkt i den nya kulturpolitiken och ”musiklivets totala 
situation” (Lönn, 1976). Detta för att dra upp nya riktlinjer för en omorganisation i den högre 
musikutbildningen. Ett mål med OMUS-reformen var att förnya den traditionella 
musiklärarutbildningen genom att utbilda en bredare och öppnare pedagog som skulle ha en 
god överblick över många musikstilar, instrument och genrer. Detta resulterade slutligen i att 
afroamerikansk musik började undervisas vid högre musikutbildningar i Sverige.  
 
OMUS-reformen skedde ungefär samtidigt som en annan särskild reform kallad Sämus 
(Särskild Ämnesutbildning i Musik) pågick. Sämus var en försöksutbildning för 
tvåämneslärare i musik mellan 1971-1978. Försöket började i Göteborg år 1971 och 
utvidgades sedan till att gälla musikutbildningarna i Malmö 1973 och Piteå 1976. Försöket 
med utbildningen gick ut på att kombinera musik med ett teoretiskt läroämne inom en 
enhetlig musiklärarutbildning. I försöket ingick också experiment med nya musikgenrer, så 
som afroamerikansk musik, och även annorlunda undervisningsformer. Sämus hade en stor 
betydelse för reformationen av musiklärarutbildningen 1977 (Olsson, 1993). Dessa två 
reformer gav resultat på det sättet att den afroamerikanska genren introducerades vid 
musikhögskolor i Sverige under 1970-talet. Vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
startades en utbildning av musiker och pedagoger inom eftersatta musikgenrer där 
målgruppen för utbildningen var yrkesverksamma jazzmusiker utan högskoleutbildning. 
Under utbildningen fick de lektioner i musikteori, musikmetodik och musikpedagogik 
(Hellström, 2003). Musikhögskolan i Malmö startade en improvisationsutbildning 1976 där 
det antogs fyra stycken ”improvisationspedagoger” som alla hade jazzinriktning. 
Utbildningen syftade på att ge dem behörighet att undervisa i kommunal musikskola 
(Lundström, 2007).  
 
Introduktionen av den afroamerikanska genren vid de högre utbildningarna i Sverige var dock 
inte helt problemfri. På 1980-talet tog den nya ”moderna” musiklärarutbildningen form vid 
samtliga musikhögskolor i Sverige där studenterna kunde välja att ha sitt huvudinstrument 
med inriktning mot afroamerikansk musik (Claren, 2010). De studenter som hade sång som 
huvudinstrument antogs dock till utbildningen trots att det inte fanns specifikt utbildade RI-
sångpedagoger, vilket ledde till att många sångstudenter med RI-inriktning blev undervisade i 
klassisk repertoar (Claren, 2010).  
 
Den afroamerikanska genrens introduktion vid de högre musikutbildningarna möttes av 
motstånd från dem som arbetade där. Detta kan ha berott på den fördomsfulla synen som 
fanns under 1900-talet på dem som den afroamerikanska genren härstammar från, vilket var 
svarta människor, vilket kan göra motståndet till den afroamerikanska genren till en fråga om 
rasism (Hellström, 2003). Musikformer som exempelvis jazz och rock ur den 
afroamerikanska genren har uppfattats som mer kroppsliga och utmanande än den 
västerländska konstmusiken vilket blev en stor konstrast dem emellan. Detta kan ha varit en 
bidragande faktor till att mottagandet av populärmusiken försvårades inom de etablerade 
institutionerna (Hellström, 2003).  

Litteratur om sångmetodik i Norden 
För att visa olika aspekter till varför ämnet RI-sång utvecklats till vad det är idag presenteras 
här exempel på vad som skrivits om sångmetodik. Urvalet är hämtat från nordisk litteratur av 
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framträdande författarna inom ämnet. Genom att studera sånglitteratur under den tiden ämnet 
RI-sång vuxit fram är det möjligt att få en förståelse för vad sångpedagogerna hade för 
utgångspunkter att skapa sin undervisning efter.  
 
Sångpedagogik och tankar kring sångpedagogisk metodik har funnits länge i Europa, men är 
då koncentrerad till den västerländska konstmusikens sångtraditioner. Den tar sin 
utgångspunkt i belcantotraditionen, en klassisk sångtradition, med rötter ända tillbaka till 
1500-talets Italien och har utvecklats sedan dess (Liljas, 2007). Den västerländska klassiska 
sångpedagogiken finns dokumenterad från och med 1500-talet, och på 1800-talet började 
även böcker ges ut om ämnet (Moberg & Uggla, 1984). Sångmetodik med klassisk inriktning 
har en lång tradition och är därför avsevärt mer etablerad än dokumenterad sångmetodik med 
RI-inriktning.  
 
De författare jag har valt att nämna nedan är ett urval från det som skrivits om sångmetodik i 
Norden sedan 1900-talets senare del och 2000-talets början. Urvalet baserar sig på böcker 
som rekommenderats till mig av lärare genom åren, vissa har även varit kurslitteratur i min 
egen utbildning. Detta tyder på, enligt mig, att det är böcker som haft relevans för 
sångpedagoger som är aktiva idag och är därför relevanta att nämna i den här studien.  
 
Urvalet som presenteras nedan är litteratur om rösten och hur röstorganet fungerar, skrivet av 
professor emeritus Johan Sundberg. Här finns också sångmetodik presenterad av verksamma 
sångpedagoger vid högre utbildning så som Ulla Moberg och Madeleine Uggla vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm respektive SMI (Stockholms musikpedagogiska institut), 
Nanna-Kristin Arder lektor i sång vid vidareskole i Norge. Detta följs av litteratur från 
sångpedagogen Cathrine Sadolin från Danmark. Dessa fyra sångpedagoger ger sammantaget 
en bild över sångpedagogik i RI-genrer på en skandinavisk basis. Avslutningsvis knyter jag 
ihop presentationen med forskaren och tillika sångpedagogen Daniel Zangger Borch som har 
följt i Johan Sundbergs spår och forskat om rösten. Tillskillnad från Sundberg som mestadels 
fokuserat på den klassiska genren har Zangger Borch beforskat sångrösten i RI-genrer. 

Johan Sundberg 
Johan Sundberg är professor i musikakustik vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm där 
han har ägnat mer än trettio års forskning åt rösten i tal och sång. Han har även praktisk 
erfarenhet som sångare i bland annat Adolf Fredriks Bachkör. 1980 publicerades den första 
upplagan av hans bok Röstlära vilken är en sammanställning av hans egna samt andra 
forskares forskning om rösten. Den senaste upplagan publicerades 2001. Boken är inte menad 
att vara en handledning i konsten att sjunga, utan svarar på frågor såsom exempelvis hur 
stämbanden fungerar, vad som händer om rösten ansträngs när en person är förkyld och hur 
det är möjligt för en sångare att höras igenom en stark orkester. Boken är helt och hållet 
byggd på forskning som gjorts om rösten med hjälp av bland annat datorer, fiberoptik och 
andra tekniska hjälpmedel som kan användas för att studera vad som händer när rösten 
används.  
 
Sundberg skriver i sin senaste version av boken Röstlära att sångare behöver anpassa 
röstanvändningen efter den stil de sjunger och har sammanställt undersökningar i hur rösten 
används i de olika stilarterna (2001). I en undersökning jämfördes fyra olika sångsätt i fyra 
olika genrer – jazz, blues, pop och opera. Undersökningen visade att de fyra olika sångstilarna 
skilde sig avsevärt från varandra på många punkter. Det som var mest utmärkande var att 
sångstilarna använde sig av mer eller mindre pressad fonation, där blues hade mest pressad 
fonation och opera hade minst pressad fonation. Det är alltså möjligt att beskriva olika 
sångstilar genom att relatera till en rösts totala variationsområde (Sundberg, 2001). Sundberg 
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beskriver tekniken belting som ett speciellt sångsätt kännetecknat av stark sång i bröstregistret 
som ofta musikalartister använder sig av. Där musikalartister använder sig av sångsättet 
belting brukar till exempel operasångare använda sitt mellanregister. Om belting används 
genomgående skadas oftast rösten på grund av dess pressade fonation och höga tonplacering, 
men om det istället endast används på vissa toner som ett uttrycksmedel verkar risken för 
skador på rösten minska eller försvinna.  
 
En sångares känslomässiga tillstånd har enligt Sundberg ett betydande inflytande på 
röstanvändandet (2001). Han skriver att åhörare kan urskilja en sångares sinnesstämning 
genom att endast lyssna till sångaren. Denna betydelse kan dock komma att förorsaka 
problem för sångaren då olika sinnesstämningar kan påverka rösten på ett negativt sätt, så 
som exempelvis sinnesstämningen stress. En av sångarens uppgifter är att tolka komponerade 
sånger genom att föra fram sångens sinnesstämning genom den skrivna texten. Medel som 
kan tillgripas är att laborera med konsonant – och vokallängder, såväl genom rytmer och 
tonfall. Sundberg redogör för forskning som gjorts om olika strategier för att kartlägga sådana 
mönster, såsom undersökningar av ljudmönster, studier om själva fonationen samt 
förhållandet mellan artikualtionsgester och de ljud sångaren ger ifrån sig. 
 
Forskningen som Sundberg har sammanställt pekar på att det finns betydande skillnader 
mellan manliga och kvinnliga sångare i vissa avseenden (2001). Han tycker därför att det är 
anmärkningsvärt att sångpedagoger undervisar både manliga och kvinnliga sångare med 
samma vokabulär och får liknande resultat hos båda könen. Han tror dock att sångpedagogen 
främst intresserar sig för det klingande resultatet och inte exakt hur sångaren rent tekniskt tar 
tonen, men det är just i det rösttekniska som de största skillnaderna märks hos män och 
kvinnor. Sundberg skriver att det finns en fara med att sångpedagogen använder en mera 
sakligt inriktad terminologi som talar om till exempel käköppning, läpprundning, larynxhöjd 
och så vidare (2001). Enligt honom kan användandet av denna terminologi få sångaren att 
tappa fokus från det som egentligen är målet med sången, vilket då är musicerandet. Han 
hävdar att sångutbildningens syfte ska vara att forma rösten till ett för sångaren medgörligt 
röstinstrument och pedagogens terminologi bör naturligtvis inte motverka det syftet.  

Ulla Moberg och Madeleine Uggla 
Madeleine Uggla skrev tillsammans med Ulla Moberg böckerna Sångrösten som 
huvudinstrument samt Sång för envar under 1980-talet. I sin verksamhet utvecklade de 
framför allt undervisningen i vokalmusik till att omfatta en bred allmän musikuppfostran som 
låg utanför den traditionella sångundervisningens gränser (Moberg & Uggla, 1984). Dessa var 
de första böckerna som behandlade sångrösten och sångteknik i annan genre än den klassiska.  
 
Madeleine Uggla studerade till musiklärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där hon 
tog examen 1943 och har varit aktiv sångerska sedan 1950. 1960 var Uggla den som 
sammankallade ett möte som skulle leda till att SMI (Stockholms musikpedagogiska institut) 
bildades. Där var hon sedan rektor fram till 1981 och efter det konstnärlig ledare och 
styrelseordförande för samma institut fram till 1991. Hon var även vid sidan av SMI verksam 
som lärare vid Kungl. Musikhögskolan och Ingesunds folkhögskola (Projekt Runeberg, 
1993).  
 
Moberg och Ugglas bok Sångrösten som huvudinstrument som gavs ut 1984 innehåller 
handfasta råd och tips på hur sångundervisning i allmänhet kan läggas upp och utföras. De 
skriver ut övningar för till exempel gehörsträning och även för improvisation och kreativitet. 
De uttrycker att det är viktigt att sångpedagogerna gör klart för sig vad de vill med 
sångundervisningen och med sång överhuvudtaget. Enligt Moberg och Uggla kan 
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sångundervisningen sägas ha flera mål, vilka är sociala, psykologiska och emotionella samt 
konstnärliga mål (1984, sid. 8).  
 
Moberg och Uggla reflekterar över att i vissa stilar så fodrar musiken att rösten ska låta hes 
(1984). De påpekar att heshet tyder på dålig funktion i stämläpparna och att om en sångare 
sjunger med hes röst kan den tappa rösten. Dock har de uppmärksammat att popsångare ofta 
klarar sina röster oväntat bra trots att deras teknik är ”fel” med tanke på röstvård och ur en 
traditionell sångtekniks synpunkt. De berättar då om en teori som finns om att popsångares 
intensiva engagemang i musiken är nyttigare för rösten än en seriöst skolad sångares sätt att 
ständigt bevaka sitt sätt att sjunga istället för att bara ge sig hän. Denna teori var troligtvis 
kontroversiell vid tiden då boken gavs ut eftersom den ifrågasätter den traditionella 
sångtekniken, vilken då var den sångskola som var mest förekommande inom de högre 
musikutbildningarna. Moberg och Uggla vill ”bjuda in alla att lära sig sjunga” (Liljeland, 
2008, s. 37). Enligt Liljeland kan detta tolkas som en ”icke-elitistisk syn på 
musikundervisning” (ibid.) något som kan anses bryta med den traditionella klassiska 
sångundervisningen. ”Å andra sidan är de [Moberg och Uggla] estetiskt snäva med ett 
klangideal som hör den klassiska musiken till” (Liljeland, 2008, s. 37). 

Nanna-Kristin Arder 
Nanna-Kristin Arder har skrivit boken Sangeleven i fokus som kom ut i en första upplaga 
2001 och sedan i en reviderad upplaga 2005. Arder är lektor i sång på musik/dans/drama-
linjen vid Rud videregående skole i Norge och har många års erfarenhet som kördirigent, 
musiklärare och sångpedagog. Hon undervisar även blivande sångpedagoger i sångmetodik 
vid Barett Due musikinstitut.  
 
Boken riktar sig till studenter som studerar till att bli sångpedagoger. Arder skriver att 
studenten måste mästra sitt sånginstrument både tekniskt och musikaliskt så pass bra att de 
kan visa sina elever hur de ska sjunga (2005). I tillägg till musikalisk och sångteknisk 
kunskap bör studenten även lära sig teoretisk kunskap om hela röstinstrumentet och hur det 
fungerar rent anatomiskt. Detta är enligt Arder en förutsättning för att kunna förstå vad det är 
sångeleven som ska undervisas gör och därmed vara kapabel att ge relevant vägledning 
(2005). Att kunna förstå och sätta sig in i elevens förutsättningar och behov är enligt Arder 
grunden för att kunna anpassa undervisningen till den enskilda individen (2005). Eleven ska 
alltid stå i fokus, och pedagogen bör använda sina färdigheter och kunskaper på ett sätt som 
verkar stimulerande för varje enskild individs behov. Denna aspekt beträffande 
sångundervisning finns inte presenterad i varken Sundbergs eller Moberg och Ugglas böcker.  
 
Arder skriver i likhet med Sundberg utförligt om sånginstrumentets anatomi och hur det 
fungerar (2005). Hon har valt att förklara rösten i tre olika delar. Arder beskriver dessa tre 
delarna som aktivatorn, vibratorn och resonatorn (2005, sid. 108-149). Aktivatorn syftar på 
andningsmusklerna och hur de arbetar för att sångaren ska kunna sjunga. Vibratorn syftar på 
själva strupen och hur alla delar runt stämbanden fungerar för att låta stämbanden vibrera och 
skapa toner. Resonatorn syftar på ansatsröret i halsen där stämbandens vibrationer fortplantar 
sig för att sedan bli en ton som hörs ut.  
 
Utöver handfasta råd om hur sångundervisning kan läggas upp har Arder även ett kapitel med 
olika övningar som syftar till att träna olika sångtekniska färdigheter (2005). Hon skriver även 
att röstinstrumentet inte bara består utav strupen, utan att hela kroppen har betydelse för att nå 
en bra sångröst. Arder skriver om yoga för sångare och hur det kan ge positiva resultat på 
andning, avslappning och koncentrationsförmåga hos en sångare (2005). Hon skriver att det är 
avgörande för en sångare att kunna slappna av mentalt för att kunna nå sin fulla potential i 
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sång och ger även övningar på hur sångaren kan åstadkomma detta. Även detta är åsikter som 
inte framkommer i varken Sundberg eller Moberg och Ugglas böcker.  

Cathrine Sadolin 
Boken Komplett sångteknik, skriven av den danska sångpedagogen Cathrine Sadolin, kom ut i 
sin första upplaga år 1991. Boken bygger på Sadolins sångskola CVT (Complete Vocal 
Technique). Komplett Sångteknik har sedan sin första utgivning reviderats och getts ut på nytt 
ett flertal gånger, varav den senaste upplagan är utgiven 2009.  
 
I sitt inledande kapitel i boken Komplett Sångteknik (2009) skriver Sadolin att sång inte är 
svårt. Hon skriver att rösten vanligtvis fungerar perfekt ända tills människor under uppväxten 
hindrar den med spänningar i svalget. Det innebär alltså att alla kan sjunga om de inte hindrar 
sin röstproduktion, och hon anser att sångare inte borde syssla med den tekniska aspekten av 
sång om de inte har specifika sångtekniska problem. Sadolin (2009) hävdar att den viktigaste 
aspekten med sång är uttryck och att förmedla ett budskap. Hennes bok handlar om de 
tekniker Sadolin själv utformat vilka hon hävdar behövs för att kunna utföra det som sångaren 
rent konstnärligt önskar att göra.  
 
Istället för att dela in rösten i olika register såsom bröstklang och falsett, vilket traditionellt 
sett är det vanligast förekommande sättet att tala om röstens olika register på, så har Sadolin 
valt att dela in rösten i fyra olika ”kvalitéer” (2009). Sadolin kallar dessa olika kvalitéer för 
neutral, curbing, overdrive och edge, och sättet de skiljer sig åt på är genom att de har olika 
grad av ”metallisk karaktär” (2009, sid. 16-17). Vad hon menar med ordet ”metall” är, enligt 
mig, svårt att få ett konkret svar på, men det beskriver troligtvis hur tonen uppfattas av 
åhöraren och hur den känns för sångaren när den sjunger den. Ordet ”metall” blir då ett 
beskrivande ord för detta.  
 
Likt Sundberg och Arder går Sadolin igenom halsen och stämläpparnas anatomi med 
förklaringar på hur en ton bildas. Hon förklarar hur tonen påverkas av sänkt respektive höjt 
struphuvud, hur en bred tunga respektive sammanpressad tunga påverkar klangfärgen, med 
mera. Sadolin förankrar då även sin sångteknik i hur anatomin är uppbyggd genom att skapa 
övningar utefter olika sätt att ”ställa in” sitt röstinstrument på, till exempel då med antingen 
höjt eller sänkt struphuvud (2009).  
 
Daniel Zangger Borch skriver i sin bok Stora Sångguiden (2012) ett stycke som med stor 
sannolikhet vänder sig till Sadolins (2009) sångskola, där han varnar för om någon uttrycker 
sig om något som ska gälla ”alla sångare”.  
 

[...] om någon påstår att ett visst sound, en viss vokal eller en viss teknik alltid ska göras på ett 
särskilt sätt och att det gäller alla sångare - så ska du se upp. Vi är nämligen synnerligen unikt 
skapade i röstorganet. Det finns metoder i sångteknik som ofta fungerar, men långt ifrån alltid och 
för alla (Zangger Borch, 2012 s. 9). 

 
Sadolin använder sig mycket av bildspråk för att beskriva hur det är möjligt att hitta de olika 
röstfunktionerna (Liljeland 200, s. 37). På det sättet svarar hon på den problematik som 
Sundberg tar upp när han skriver om sångpedagogernas behov av att hitta en terminologi som 
inte talar direkt om käköppning, läpprundning, larynxhöjd och så vidare. Vilket riskerar att 
rikta sångarens ”uppmärksamhet på omusikaliska medel istället för på det väsentliga målet, 
vilket är musicerandet” (Sundberg 2001). 
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Daniel Zangger Borch 
Daniel Zangger Borch är filosofie doktor i musikalisk gestaltning och den första svenska 
sångpedagogen som vetenskapligt har forskat om röstens funktion inom 
populärmusikgenrerna. Förutom forskandet så är han även en aktiv sångare och sångpedagog, 
anlitad av många högt ansedda musiker i Sverige både som sångpedagog och sångare. En del 
av Zangger Borchs avhandling är sångpedagogboken Den stora sångguiden (2012) vilken han 
disputerade 2005 vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Detta är samma institution där 
den världsledande Johan Sundberg har bedrivit sin akustiska forskning om sångrösten. Boken 
kom ut första gången 2005 men har sedan dess blivit reviderad och utgiven igen i en ny 
upplaga 2012. 
 
Zangger Borch skriver om en ”sångtårta” som delas upp i tre olika delar: ”Ta hand om”, 
”teknik” och ”tolkning” (2012, sid. 12). Han hävdar att all sångträning utgår ifrån dessa tre 
delar. Utan bra teknik kan man inte vara helt fri i sin tolkning, om man inte tar hand om 
rösten så kan sångaren inte utveckla en bra teknik, och så vidare. Delarna hör ihop och kan 
inte fungera utan varandra. Zangger Borch poängterar detta genom citatet nedan. 
 

Det finns kluster av ”färdiga” sounds och röstkvalitéer: sob, cry, croon, edge, belting, twang, 
speech, neutral, falsetto, head voice, overdrive, curbing, metal, halvröst, fullröst, helröst och 
många fler. Dessa syftar ofta till att få en specifik klang och kan ibland duga som en tillfällig 
lösning eller vara ett sätt att snabbt få till en viss inställning. Men vill du vara helt fri att ändra sitt 
sound och din frasering efter eget önskemål och låtens karaktär, bör du inte fastna i dessa utan lära 
sig att ändra ditt uttryck fritt, utan begränsningar av ett färdigt recept (Zangger Borch, 2012 s. 9). 

 
Varje sångare bör enligt Zangger Borch börja med det den har fallenhet för och inte med de 
moment som den finner är svårt (2012). Detta för att ”odla sitt eget röst-id”, som han 
uttrycker det (2012, sid. 14). Det är nämligen, enligt Zangger Borch, det som sångaren är bra 
på som ger den sin unika röstkaraktär, det som får sångaren att ”sticka ut” och som premieras 
av dess lyssnare (2012). Genom att börja med det enkla och sedan ta itu med det svårare, bit 
för bit, så kan hela röstförmågan utvecklas. Röst-id:et är i ständig förändring, beroende på vad 
sångaren åstadkommer och vilka svårigheter sångaren övervinner genom övandet.  
 
I likhet med Sundberg, Arder och Sadolin har även Zangger Borch ett stort kapitel om hur 
anatomin i halsen ser ut och fungerar (2012). Zangger Borch skriver att det är brukligt att dela 
upp röstens anatomi i tre olika delar: Andningsapparaten – kraften. Struphuvudet – källan. 
Ansatsröret – filtret.  
 
Boken går igenom allt från hur en sångare bäst värmer upp rösten och kroppen till hur 
sångaren kan hantera stress inför ett framträdande eller en audition. Boken koncentrerar sig 
alltså inte bara på rösten och röstens olika funktioner, utan hanterar även ämnen som 
användandet av rösten i olika sammanhang, mikrofonteknik och marknadsföring. Detta har 
författarna som presenterats tidigare i detta kapitel inte behandlat i sina böcker.  
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Metod 
I detta kapitel presenteras vilken typ av metodansats som valts för att genomföra studien. 
Metodansatsen bygger på en analys av livsberättelser insamlade genom kvalitativa intervjuer 
med tre RI-sångpedagoger. Kapitlet presenterar även urvalet av dessa sångpedagoger samt 
etiska överväganden som gjorts vid utförandet av intervjuerna samt bearbetningen av det 
insamlade materialet. 

Kvalitativ metod  
Beteckningen kvalitativ metod har vuxit fram som en motsats till kvantitativ metod. En 
kvantitativ undersökning syftar till att ta reda på till exempel specifika antal av något eller hur 
vanligt förekommande något är genom statiska metoder och kvantifierbara resultat, så som till 
exempel enkätundersökningar. En kvalitativ metod däremot försöker finna essensen, en 
djupare förståelse, i det forskaren avser undersöka genom till exempel intervjuer (Ahrne & 
Svensson, 2011). Genom intervjuer, observationer eller analys av texter kan man indirekt 
studera andra fenomen som är svåra att uppfatta direkt, till exempel känslor, upplevelser, 
tankar eller intentioner. Kvalitativ data mäts inte, så som kvantitativ data mäts, utan det är 
tillräckligt att konstatera att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer. I 
min studie har jag valt att använda mig av kvalitativ intervjumetod för att samla in min 
empiri. De kvalitativa intervjuerna ger upphov till så kallade livsberättelser, vilka jag kommer 
att analysera med avseende på kvalitativa data. 

Urval  
Valet av informanter utgick från kriterierna att de skulle varit inom yrket RI-sångpedagog i 
minst 20 år samt att de skulle arbeta, alternativt arbetat, vid olika musikhögskolor i Sverige. 
Anledningen till dessa urvalskriterier var att få inblick i så många musikhögskolor som det 
fanns möjlighet till inom ramen för denna studie, samt för att få information om hur 
informanterna upplevt att ämnet RI-sång förändrats på musikhögskolorna sedan dess 
introduktion i Sverige under 1980-talet.  
 
De tre informanterna hittades genom personliga kontakter. Två av informanterna känner jag 
även personligen, vilket jag vill vara öppen med. Goodson & Numan (2003) varnar för att 
huvudsakligen välja informanter som är välvilligt inställda till forskaren, eller att forskaren 
själv sympatiserar med informanterna. Dessa slags informanter kan ha en tendens att berätta 
det forskaren själv vill höra vilket då gör att studiens validitet förminskas. Informanterna jag 
kände sedan innan ombads att berätta sina yrkeslivsberättelser i intervjuerna som om jag 
aldrig hade hört något om dem innan. Detta för att vara säker på att det de berättade inte var 
färgad av ett samförstånd oss emellan sedan innan intervjun. Det som kan ha varit 
begränsande i och med vår personliga relation är att informanterna trots detta kan ha 
utelämnat vissa delar ur sina berättelser i tron att jag känner till det sedan innan och därför 
bestämt sig för att det inte är nödvändigt att nämna, exempelvis sångmetodiska grepp de 
använder sig av vilka de berättat om för mig tidigare. Det var dock ingen fråga som förblev 
obesvarad eller något de undvek att svara på. Intervjuerna gynnades dock av vår personliga 
relation på det viset att samtalsklimatet var väldigt avslappnat och tillåtande vilket tillät mig 
att vara mer öppet nyfiken och frågvis än vad jag hade kunnat vara utan vår vänskapliga 
relation. Detta resulterade även i att de var väldigt öppna och transparanta i sina svar på 
intervjufrågorna. Intervjun med den informant jag inte kände sedan innan blev inte på något 
vis sämre då alla frågor besvarades utförligt, dock var intervjutillfället mindre avslappnat. 
Detta påverkade mig som intervjuare och yttrade sig genom att vissa följdfrågor blev sämre 
formulerade på grund av nervositet och blev troligtvis mindre förståeliga för informanten. 
Frågorna blev besvarade, dock blev andemeningen i vissa frågor missuppfattade av 
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informanten vilket ledde till att svaren inte behandlade det ämne som jag ursprungligen hade 
avsett.  
 
Anledningen till att dessa två informanter valdes trots vår relation till varandra var på grund 
av att kunskapen de erhöll om RI-sångens utveckling vid musikhögskolorna i Sverige var 
relevant för min studie. Min relation till dem stod inte i vägen för vad deras kunskap kunde 
tillföra till studien och störde likaså inte på något sätt informanternas berättelserna om deras 
erfarenheter inom yrket i och med att jag själv inte är eller har varit en del av deras 
yrkesutövande. 
 
Det är endast kvinnliga informanter i denna studie, vilket bör problematiseras. Jag har inte 
haft för avsikt att ha ett genusperspektiv på min studie, men det är dock ett ämne som är 
viktigt att belysa. När informanter söktes till denna studie användes som tidigare nämnt 
personliga kontakter. Detta för att få förslag på andra potentiella informanter, dock blev dessa 
kontakter även tillfrågade om att bli informanter själva vilket två av dem tackade ja till. Av 
dessa två informanter fick jag sedan förslag på tre andra potentiella informanter som passade 
in på mina kriterier om att ha varit i yrket i minst 20 år. Samtliga av dessa tre var även de 
kvinnor. Av den anledningen föll det sig naturligt att det endast blev kvinnliga informanter i 
denna studie. Jag har dock inte gjort några vidare efterforskningar på egen hand ifall det finns 
män inom yrket som skulle passat in på kriterierna, vilket jag vill vara öppen med.  

Etiska överväganden  
I Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) går det att läsa om vad forskare i studier 
har för ansvar gentemot de som medverkar i deras forskning. Råden handlar om information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Med detta i åtanke valde jag att i mitt brev till mina 
informanter informera om att intervjun är frivillig och att de har bestämmanderätt över sitt 
deltagande (Bilaga 1). Detta innebär att de själva när som helst fick avbryta sitt deltagande om 
de skulle vilja det. Information om studiens syfte delgavs även i brevet, samt att det endast är 
jag själv och eventuellt min handledare som kommer ha tillgång till det inspelade materialet 
av intervjun. All denna information nämnde jag även vid intervjutillfället för att vara helt 
säker på att de var medvetna om deras rättigheter som informant. Vetenskapsrådet (2011) har 
även formulerat riktlinjer för konfidentialitet för medverkande i studier. Därför valde jag att 
använda fingerade namn på informanterna samt på musikhögskolorna de arbetat vid i studien 
då jag inte ville lämna ut deras identitet i studien till läsaren.  

Metodansats 
Begreppet metodansats refererar till datainsamlingsmetoder såsom intervjuer, observationer, 
enkäter etc. och databearbetningsmetoder eller analys (Fejes & Thornberg, 2009). Jämfört 
med begreppet metod bildar begreppet metodansats en större helhet som inrymmer bestämda 
idéer och procedurer för både datainsamling och analys. Den innehåller även förslag på hur 
studien kan läggas upp och genomföras (Fejes & Thornberg, 2009). Det finns en mängd olika 
metodansatser att välja mellan, och den metodansats jag har valt att använda mig av i min 
studie kallas livsberättelser.  

Livsberättelser 
Metodansatsen livsberättelser passar bra att använda när forskaren är intresserad av 
människors erfarenheter ur ett längre perspektiv (Fejes & Thornberg, 2009). Livsberättelser 
går att göra genom att studera dagböcker eller brev, men även genom att studera retrospektiva 
intervjuer (Goodson & Numan, 2003). Retrospektiva intervjuer är ett slags tillbakablickande 
över vad informanten har upplevt tidigare i livet där informantens reflektion och åsikt kring 
vad som hänt också är av intresse. Detta på grund av att det inte är menat att livsberättelserna 
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endast ska vara en redogörelse för vad som har hänt utan också skapa en förståelse kring 
händelserna på ett djupare plan. Tillsammans finner informanten och forskaren viktiga 
händelser, möten och mönster som växer fram under samtalen (Goodson & Numan, 2003). 
Forskaren måste vara lyhörd för att uppfatta återkommande teman och ämnen, då detta är en 
tydlig indikation på att ett visst ämne är betydande för informanten och därför relevant att 
lyfta i studien. I föreliggande studie kommer det inte att bli hela livsberättelser, utan snarare 
yrkeslivsberättelser eftersom jag endast är intresserad av hur informanten ser på sitt liv inom 
yrket som sångpedagog. 

Kvalitativa intervjuer  
Idag är kvalitativa intervjuer en av de vanligaste forskningsmetoderna för de forskare och 
studenter som arbetar inom en kvalitativ inriktning (Arhne & Svensson, 2011). Genom att 
intervjua ett antal individer som är delaktiga i en viss social miljö, som exempelvis en 
musikhögskola, kan forskaren få insikter om de förhållanden som råder i denna miljö. 
Intervjuer är alltså ett sätt att samla in empiri om sociala förhållanden som råder i sociala 
miljöer. Då jag valt att använda mig av en kvalitativ metodansats som bygger på att samla in 
empiri från informanter för att skapa livsberättelser är intervjumetoden lämplig för att kunna 
uppfylla studiens syfte. I boken Handbok i kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2011) 
redogör författarna för regler som utformats till forskare att förhålla sig till när de intervjuar 
informanter.  
 

1. Intervjuaren ska lyssna på den som talar på ett tålmodigt och vänligt men intelligent 
reflekterande sätt. 

2. Intervjuaren ska inte framhäva någon form av auktoritet.  
3. Intervjuaren ska inte ge råd eller moraliska förmaningar. 
4. Intervjuaren ska inte gräla/argumentera med den som talar  
5. Intervjuaren ska bara tala eller ställa frågor under särskilda förhållanden 

a. För att hjälpa personen att tala 
b. För att ta bort eventuell rädsla eller oro hos talaren som påverkar dennes relation till 
intervjuaren 
c. För att berömma den talande för att vederbörande berättar om sina tankar och känslor på ett 
precist sätt. 
d. För att vända diskussionen mot något ämne som glömts bort eller undvikits 
e. För att diskutera implicita antaganden, om detta är tillrådligt. (s. 39) 

 
Under de intervjuer som gjordes med informanterna i föreliggande studie var inte alla dessa 
regler nödvändiga att förhålla sig till. Punkterna 5a samt 5b som handlar om att hjälpa 
informanterna att våga tala och ta bort eventuell rädsla för att berätta något blev aldrig 
aktuellt. Dock blev punkterna 5d samt 5e aktuella vid ett flertal tillfällen då informanterna 
ibland kunde komma ifrån ursprungsfrågan i långa utläggningar samt att de vid några 
tillfällen uttryckte sig på ett sätt som var tvunget att bli utvecklat för att jag som intervjuare 
skulle förstå innebörden av vad de sade.  
 
Inom metodansatsen livsberättelser är det relativt fritt hur forskaren kan lägga upp sina 
intervjuer enligt Goodson och Numan (2003). De hävdar att det inte finns något definitivt sätt 
att göra livshistorieintervjuer på, dock har de ett sätt vilket de föredrar framför andra. Sättet 
de föredrar är att ha intervjuer som mer liknar teoretiskt grundade samtal, eller 
konversationer, utan några strukturerade frågor för informanterna att besvara (Goodson & 
Numan, 2003). I föreliggande studie har jag dock valt att utforma bestämda intervjufrågor till 
intervjuerna (Bilaga 2). Merparten av dem är dock formulerade på ett sätt som uppmuntrar 
den tillfrågade att berätta fritt utifrån ett bestämt tema med möjlighet att själv avgöra vad som 
är relevant att berätta för att besvara frågan. ”Berätta om varför du valde att bli RI-
sångpedagog” lyder exempelvis första frågan. Frågornas följd är kronologiskt utformade för 
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att på ett naturligt sätt leda informanten genom sitt yrke från början till nutid/slut med stor 
möjlighet till reflektion kring det som skett under tidens gång.  

Genomförande 
De tre informanterna har intervjuats med samma intervjufrågor där den första delen av 
frågorna besvarades skriftligt innan intervjun (Bilaga 2). Denna del utgörs av så kallad 
bakgrundsinformation som rör informanternas utbildning och tjänstgöring med avseende på 
årtal och geografisk ort. Detta för att göra intervjuerna något mer effektiva tidsmässigt. Jag 
valde att hålla mig till den förutbestämda ordningen på intervjufrågorna under samtliga 
intervjuer trots att informanterna i vissa fall redan delvis svarat på frågan som var planerad för 
senare. I dessa fall uppmärksammade jag dem om att de redan delvis besvarat frågan men att 
jag ville få en utförligare förklaring kring ämnet. Intervjuerna varierade mellan en timma och 
tio minuter till en timma och trettio minuter. Dessa transkriberades sedan ordagrant och deras 
tonfall samt om de suckade antecknades även under vissa passager i intervjuerna. Tonfallet 
spelade en stor roll vissa gånger då ironi ibland förekom, samt att var viktigt att poängtera de 
tillfällen då de berättade om något med ett nedstämt eller negativt tonfall, då detta kunde tyda 
på att de var negativt inställda till vad de berättade om även om de inte explicit uttryckte det. 
Deras tonfall vägdes även in i analysen av empirin senare. Jag valde att inte anteckna ifall de 
hade en längre paus i sitt berättande, dock antecknades om informanten vid något tillfälle 
skrattade. Det transkriberade materialet varierade mellan 10 till 12 sidor per intervju.  
 
Den typ av analys jag valt att använda mig av finns presenterad i Ulrika Wiggs kapitel i boken 
Handbok i kvalitativ analys (Fejes & Thornberg, 2009). Wiggs presenterar ett sätt forskare 
kan analysera livsberättelser på som fokuserar på innehåll men är tematisk (Fejes & 
Thornberg, 2009, sid. 204). I denna typ av analys identifieras gemensamma teman i de olika 
berättelserna och innehållet från de olika berättelserna skrivs samman. Jag inledde analysen 
av informanternas livsberättelser med genomläsningar av det transkriberade materialet. Jag 
läste dem först och främst var och en tre gånger vardera och färglade återkommande teman 
som till exempel liknande undervisningssätt och upplevelser av RI-sångens status. Ifall 
informanten upprepat sig om ett ämne ett flertal gånger under intervjun markerades även detta 
som en indikation på att informanten tyckte det ämnet var extra viktigt att poängtera. Efter 
varje genomläsning kunde fler uttalanden sorteras in i de olika temana som identifierats. 
Därefter läste jag dem alla tre efter varandra för att se om de teman jag hittat återfanns i 
samtliga transkriberade intervjuer. Dessa teman var sedan de som fick inspirera de olika 
rubrikerna som används i resultatkapitlet. När jag sedan sammanställde de olika 
informanternas intervjuer och jämförde dem med varandra i en resultatanalys 
uppmärksammades att fyra ord återkom frekvent när jag analyserade resultatet. Dessa ord 
blev sedan analysens ledord. Orden är livsberättelser, upplevelse, explicit samt implicit. 
Informanternas livsberättelser är de jag har analyserat och blev därför ett återkommande ord 
för att påminna läsaren om den valda metodansatsen. Informanternas upplevelser av sina 
yrkesliv är vad som står i fokus under denna studie och är därför ett centralt begrepp att 
återkomma till under analysen. Vad de explicit sa under sina intervjuer förtydligas i vissa fall, 
vilket innebär att informanterna klart och tydligt uttryckte något som inte lämnade något 
utrymme för förvirring eller tvivel om vad som sagt. Även vad som implicit kunde tolkas av 
det informanterna sade finns förtydligat i vissa fall. Detta innebär att de under några tillfällen 
inte uttryckligen sade under intervjun vad de tyckte om exempelvis en händelse, men kunde 
dock underförstått tolkas och förstås genom exempelvis tonfall och i vissa fall suckar.  
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Resultat 
Uppsatsens resultat inleds med presentationer av de tre RI-sångpedagogernas intervjuer. 
Presentationerna bygger på intervjuer som i genomsnitt varit en timma och trettio minuter 
långa, samt det bakgrundsmaterial de skickade till mig innan intervjun där de svarade på 
frågor som handlade om deras utbildning och tidiga år inom yrket (se bilaga 2). Resultatet av 
intervjuerna kommer delas in under rubriker som är lika för varje informant. Detta för att visa 
de teman som återkommit under samtliga informanters livsberättelser, men också för att 
förenkla läsningen för läsaren. Det har självfallet förekommit att någon av informanterna 
nämnt något som inte finner sin motpart i någon av de andras intervjuer. Detta finns också 
presenterat i resultatet, dock har dessa uttalanden inte haft någon påverkan på de satta 
rubrikerna.  
 
Allt som rör de enskilda informanterna är borttaget med avseende på konfidentialitetskravet 
(God forskningssed, 2011). Informanternas namn är utbytta mot Kim, Eva och Lina. Även 
deras olika musikhögskoletillhörigheter markeras med de fingerade namnen Stenhammar, 
Solliden och Haga musikhögskola. Namnen står alltså för tre av de sex etablerade 
musikhögskolorna i Malmö, Göteborg, Arvika, Örebro, Stockholm och Piteå utan att 
specificera vilken som avses. Även i redovisade citat från informanterna har jag bytt ut namn, 
dock markerade med hakparentes, för att bibehålla konfidentialitetskravet. Med anledning av 
att mina informanter är kända av många före detta sångelever vid musikhögskolor runt om i 
Sverige har jag varit sparsam och försiktig med detaljer för att de inte ska kunna identifieras i 
texten. Till exempel har enskilda uttryck och ord som kan kopplas specifikt till en individ 
tagits bort i resultatpresentationen, då detta kan vara uttryck som flera känner till. 

Kim 

Bakgrund och utbildning 
Kim växte upp i en familj där föräldrarna själva inte höll på med musik, men hennes bror var 
musikalisk och de spelade in musik tillsammans på kassettband när de var små. Hennes 
uppväxt var dock fylld av musik från andra håll. Kim sjöng i kör och tog lektioner i piano, fiol 
och orgel. Hon spelade även i orkester och stråkkvartett. Kim fick sin första sånglektion när 
hennes föräldrar bestämde sig för att försöka råda bot på Kims stammande, vilket är ett 
vanligt förekommande talfel hos barn. 
 

Det började det med att jag stammade mycket som barn. Jag var en mycket stark stammare, och 
mina föräldrar skickade mig till en sångpedagog som skulle lära mig att andas. Men jag sjunger ju 
med i Svenska kyrkans kör […]. Så sång var någonting väldigt naturligt för mig. Men det den här 
sångpedagogen upptäckte väldigt snart var att när hon bad mig andas rätt så stammade jag inte. 
Men så fort jag kom ut i vardagen igen så stammade jag igen. Så att där fick jag lära mig sjunga 
och där kom jag med i ett sammanhang som var väldigt magiskt. Det här alltså att vara 
sångpedagog, det tyckte jag verkade vara det svåraste yrket i hela världen. 

 
När Kim var 19 år gick hon ur gymnasiet och sökte en kurs på en folkhögskola för att bli 
organist. Väl där blev hon tipsad av en lärare om en treårig musikledarutbildning vid ett 
nordiskt musikkonservatorium och bestämde sig för att söka sig dit för att utbilda sig. Vid 
mitten av 70-talet blev Kim antagen till konservatoriet. Utbildningen var endast i klassisk 
musik och gav henne examen i fyra huvudämnen: kördirigering, orkesterdirigering, 
gehörsläraundervisning samt musikhistorieundervisning. Det var först där hon insåg att sång 
var något hon var intresserad av att ägna sig åt då hon fick en bra sångpedagog som 
inspirerade henne. Detta fick henne att även utbilda sig till sångpedagog, ett tvåårigt program 
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som hon delade upp genom att gå ett år på musikkonservatoriet och sedan det avslutande året 
vid en svensk musikhögskola. 
 
Kims första tjänst var ett vikariat på en folkhögskola 1977, där hon undervisade i klassisk 
sång i två år. Hon sökte sedan tjänsten som sångpedagog vid Stenhammar Musikhögskola och 
började arbeta där 1980. Hennes tjänstebeskrivning var då att undervisa musiklärarstudenter i 
sång i många olika genrer. Utöver sitt arbete vid musikhögskolan undervisade hon även barn 
och ungdomar i sång på en kulturskola i staden. Kim blev lektor i slutet av 1990-talet. Hon 
arbetade vid Stenhammar musikhögskola fram till 2013, sedan pensionerade hon sig. 
 

Undervisningssätt 
Redan under tiden vid musikkonservatoriet upptäckte Kim hur hon nästan ”kunde se” på sina 
elever hur hon skulle hjälpa dem och hur hon skulle få ”ut det de hade inom sig”. Det har 
heller aldrig varit något märkvärdigt för Kim att skifta mellan genrer i sin undervisning, det 
har känts naturligt för henne. Den undervisning i sång som Kim själv fick på sin 
sångpedagogutbildning var väldigt ostrukturerad och hon visste sällan vad de olika 
övningarna hade för syfte. Detta ledde till att hennes största ledord i sitt eget undervisande var 
just tydlighet och att alla elever som gick ifrån hennes lektioner skulle veta vad de lärt sig den 
lektionen. 
 
Under sin första tid inom yrket använde Kim sig mest av det hon lärt sig på sin egen 
utbildning men även sin egen intuition under sin undervisning. På 90-talet kom Cathrine 
Sadolin till Stenhammar Musikhögskola och höll i kurser för studenterna där, vilket även 
intresserade Kim. 
  

[…] Men då kom Cathrine Sadolin till Stenhammar [fingerat namn], för vi hade en studierektor 
som höll på väldigt mycket med gospel. Det var ju gospel som var den stora extremvarianten på 
80-talet, och det glömmer man ju bort. Men det var ju det. Alltså belting också vidare. Men då 
började hon där. Och då kom hon till skolan och introducerade sina fyra växlar och jag var på 
spåret direkt. Jag tänkte att det här är någonting som intresserar mig för att vidga det som bara 
hade varit lull lull, men ändå liksom bra. Så henne var vi med, och började testa lite där.  

 
Något som blivit lite av Kims epitet är att hennes undervisning kallas för ”genrelös”. En 
formulering som hon kom på själv under en sånglektion med en student då hon försökte 
förklara sina tankar om sångundervisning. Tankarna om genrelös undervisning utvecklades 
när hon började undervisa i metodik 1995. Hon försökte formulera bättre vad det var hon 
faktiskt menade med uttrycket. ”Vad är det egentligen som är genrefritt? Vad är det som gör 
att man sjunger klassiskt? Och hur tar man bort det för att bara sjunga ’vanligt’? Vad är 
vanligt för något?” Hon experimenterade med sina studenter och skrev slutligen ihop det hon 
kommit fram till i ett undervisningsmaterial som hon sedan använde sig av i sin 
sångmetodikundervisning. 
 
Under sina år som sångpedagog på musikhögskolan har Kim undervisat merparten RI-
sångstudenter, men vill ändå inte kalla sig själv för RI-sångpedagog. 
 

Så där får jag säga det, att jag är inte afrolärare, jag är sångpedagog. Jag kan instrumentet, jag vet 
hur man får fram känslan, jag vet hur man ska trixa och fixa så man låter annorlunda och jag vet 
hur man ska få bort spänningar. Men jag är ingen afrolärare. Jag kan inte sjunga så svängigt själv 
och så vidare. Så det är jag inte. Men det jag kan, det kan jag lära ut.  
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Kims ambition är att ge sina studenter en bra sånglig grund, ett röstinstrument som håller 
genom åren. Även att det röstinstrumentet ska ha en egen unik ”röstfärg”, den optimala, 
pratade sångklangen som är studentens egna unika uttryck. Detta genomför Kim genom att 
använda sig av vad hon kallar för ”talande övningar”. Kim blev på senare år även intresserad 
av det svenska språket och hur fonetiken kan förändra sången väldigt mycket. Genom en bra 
användning av språket kan sånguttrycket renodlas, enligt Kim. 
 
Kim har aldrig varit blyg för att förevisa i sin undervisning och använder sig även ofta av det. 
Om hon ska visa till exempel hur studenten ska få till ett ”rockigt sound” kan hon förevisa det 
utan att behöva tänka efter, vilket då ofta smittar av sig på studenten i rummet till att våga 
göra samma sak. Detta kallar hon för ”direkta hjärnimpulser”. Kim har dock aldrig varit aktiv 
solistsångerska själv. Hon anser att en sångpedagog som inte musicerat själv kan vara minst 
lika kompetent som en sångpedagog som har varit aktivt musicerande. Kim ser inte sin 
avsaknad av erfarenhet i det området som ett hinder inom sitt yrke. 
 
Den största utvecklingen Kim haft i sin undervisning sedan hon började arbeta som 
sångpedagog är att hon numera vågar undervisa mer om anatomi än hon gjorde i början. Hon 
kan mer nu om anatomi och undervisar även med hjälp av anatomiska termer. Kim är heller 
inte rädd för att gå direkt på ”the curcial point” hos sina studenter. Det kan finnas ett antal 
olika sångtekniska problem som hon ser hos en student, men istället för att försöka arbeta med 
alla problem på en gång så går hon direkt på det problemet hon anser vara mest relevant att 
börja arbeta med.  
 

Upplevelser av utvecklingen av ämnet RI-sång vid musikhögskolan 
När Kim själv utbildade sig till sångpedagog fanns det ännu inte någon rytmisk/improvisation 
institution på det konservatorium vid vilket hon studerade. Det kom dock kort efter att hon 
tagit examen. Det Kim kan komma ihåg från den tiden var att det var en stor särskiljning på 
klassisk sång och andra genrer. Det talades inte om klassisk sång då, utan endast om ”riktig 
sång” och ”annan sång”, då den ”riktiga sången” syftade på klassisk sång. 
 
När Kim började arbeta vid Stenhammar Musikhögskola insåg hon snabbt att det skiljdes på 
klassisk sång och ”annan sång” även där. Detta reagerade dock inte Kim särskilt mycket på då 
det inte direkt berörde hennes undervisning. Kim själv har aldrig separerat klassisk 
sångundervisning och RI-sångundervisning utan alltid bara tänkt rösten som ett instrument, 
oavsett genre. Så även fast Kim hade studenter som sjungit merparten rock eller merparten 
jazz, har det aldrig varit frågan om att undervisa dem i RI-sång. ”Det var inte att utbilda i afro, 
utan man skulle hjälpa dem på traven helt enkelt”. 
 
I mitten av 90-talet märkte dock Kim av en förändring på musikhögskolan. Under första 
halvan av 90-talet var Kim tjänstledig i tre år, för att sedan komma tillbaka till sin tjänst vid 
Stenhammar Musikhögskola år 1995. 
 

När jag kom hem då så började min ilska att födas. På 80-talet, ingen ilska. Bara jobb. Men då 
hade det börjat på att snika sig in i sångundervisningen. När jag kom tillbaka så ”Oj då!” Nu skulle 
man bestämma om man skulle sjunga klassiskt eller om man skulle sjunga afro. Och det har jag 
varit en stark motståndare till ända ifrån början då detta började ske.  

 
Kim upplevde att musikhögskolan efter det blev mer och mer uppdelad i olika ”fack”. 
Antingen gick studenterna klassisk genreinriktning eller med RI-genreinriktning. Detta var 
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Kim en stark motståndare till då hon själv inte vill lägga en för stor tyngd vid genrer i sin 
sångundervisning. 
 
Under 2000-talet upplevde Kim att det blev det mer populärt och även högre status i att 
sjunga ”afro” än det var att sjunga klassiskt. Det fanns dock en stolthet kvar hos de klassiska 
sångstudenterna vilket uttryckte sig i att de ”minsann tyckte att klassiskt var det bästa man 
kunde sjunga”. Kim upplevde det som att de klassiska sångstudenterna inte ville sjunga något 
annat än sin egen genre och höll sig därför ofta endast till den klassiska genren med dem. RI-
studenterna Kim hade var enklare att övertala till att byta och testa på andra genrer. 
 

Motgångar och svårigheter 
Kim har upplevt att musikhögskolereformerna under 90-talet samt 2000-talet har motarbetat 
hennes arbete på flera olika sätt. Under 2000-talet fick hon mindre och mindre möjlighet att 
vara konstnärligt fri i sin undervisning. Under 90-talet gjorde Kim många olika projekt som 
studenterna hade utrymme att delta i, men detta försvann under 2000-talet då fokus istället låg 
på att skriva och följa kursplaner i en annan utsträckning än det varit innan. 
 

[…] Alltså utvecklingen ifrån det här fria, till fack. Och jag har suttit i kursplanergruppen och jag 
har sagt åt mina kollegor att de måste skriva tydligare kursplaner och så där. Syftet och så, det får 
inte vara så oklara. Vad ska man lära sig, vad är viktigt och så vidare. Så det här har jag blivit 
väldigt trött på. Jag har blivit väldigt trött på det och är så glad över att jag är borta från det nu när 
jag har pensionerat mig. Men jag var väldigt involverad i det för att det skulle bli klart och tydligt. 
Men jag har aldrig gillat det att en sådan konstnärlig utbildning som musiklärare, att den har blivit 
så inrutat. Jag har inte gillat det. 

 
Reformerna ledde även till att många kurser förminskades och effektiviserades på ett sätt som 
Kim ogillade. Detta berodde mycket på grund av att ekonomin blev sämre. Kurser som till 
exempel ”Brukssång” fick större grupper och mindre lektionstid och andra kurser hon tyckt 
mycket om att undervisa i utgick helt och hållet. Kim upplevde det som att hon inte fick gehör 
från studierektorn och ledningen på skolan när hon protesterade mot dessa förändringar. 
 
I sin undervisning med RI-sångstudenter har Kim ibland haft svårt att ta fram repertoar 
eftersom hon själv inte är särskilt insatt i andra genres förutom klassisk genre sedan innan. I 
och med att Kim kommer från en klassisk skolning har hon en enormt stor repertoar att hämta 
från i den genren, medan hon anser att RI-genrerna är ett väldigt stort fält och är därför svårt 
att hålla sig uppdaterad på. 
 

Eva 

Bakgrund och utbildning 
Eva växte upp på landet i en familj som inte själva aktivt höll på med musik, förutom hennes 
mamma som sjöng i kyrkokören. Hennes mamma och Eva sjöng också mycket tillsammans 
när Eva var liten. Vid nio års ålder började Eva ta lektioner i gitarr på kulturskolan. 
 
Eva började undervisa väldigt tidigt. Redan vid 14 års ålder undervisade hon i dans och 
folkdans, och sedan vid 18 års ålder efter sin gymnasieutbildning i musik började hon ha 
sångelever och gitarrelever hemma på gården. Efter gymnasiet sökte hon vidare och blev 
antagen till en musikhögskola 1979. Där utbildade hon sig till grundskole- och 
gymnasielärare (förkortat GG) med sång och sångmetodik som fördjupning, och fick endast 
klassisk sångundervisning. 
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Under min första musikhögskoleutbildning fick jag undervisning enbart i klassisk sång. Det fanns 
ingen annan variant på den tiden. Men i och med att vi skulle bli musiklärare hade vi lektioner i 
ensemble. Den var helt jazzinriktad, vilket i sig är ganska knäppt när man tänker efter. Vi skulle ju 
förberedas för klassundervisning. Men under musikkantprojekten spelade vi mer ”pop”. Jag var 
dessutom skolans festbandssångerska vilket var en mycket bra skolning i annan genre. 

 
Efter sin examen fick Eva sin första tjänst som sångpedagog på kantorsutbildningen och 
sångutbildningen vid en folkhögskola 1983 där hon arbetade i ett år. Det var mestadels 
klassisk sång hon undervisade i, men hon kunde ibland sträcka sig till att undervisa med 
någon visa eller klassisk musikallåt, till exempel något ur Phantom Of The Opera. Det var det 
”hippaste” hon använde sig av. Efter sitt år på folkhögskolan arbetade Eva som musiklärare 
på ett gymnasium under några år. Under sina år som gymnasielärare sjöng Eva med storband 
så väl som jazzkvartett. 
 
1987 blev Eva antagen till musikerutbildningen vid Sollidens Musikhögskola. Där gick hon 
individuell studiegång och delade sin sångutbildning mellan avancerad klassisk sång och 
jazzsång. Eva hade ingen sångpedagog i jazzsång utan fick istället undervisning i 
jazzinterpretation och repertoarkännedom i ämnet. Eva var dock aktiv sångerska under tiden 
hon utbildade sig och var bland annat gästsolist i flera storband och sjöng även i tillfälliga 
coverband på fester som arrangerades på musikhögskolan. Eva kallade detta ”learning by 
doing”. 
 
Medan Eva fortfarande var student vid Solliden Musikhögskola blev hon timanställd som 
sångpedagog på skolan år 1988. Hon undervisade då studenter som inte enbart ville ha 
klassisk sångundervisning. Det kallades att Eva undervisade i ”annan genre”. Anledningen till 
att hon fick den tjänsten var för att hon hade en bred kunskap genremässigt och även var 
utbildad sångpedagog, vilket inte de andra timanställda lärarna som undervisade Eva i jazz 
var. Fram till att hon fick sin fasta anställning vid Sollidens Musikhögskola år 1993 arbetade 
hon mestadels med studenter som gick GG-utbildningen, efter det började hon även ha 
studenter från andra utbildningar. År 2015 blev Evas lektorsansökan godkänd och hon arbetar 
än idag kvar på skolan som RI-sångpedagog. 
 

Undervisningssätt 
När Eva började undervisa i sång vid 18 års ålder kunde hon egentligen ingenting om 
sångmetodik eller liknande. Hon ”rapade bara upp” de övningar som hennes sångpedagoger 
på gymnasiet hade lärt henne under sin tid där. Detta utvecklades under sin tid vid 
musikhögskolan där hon fick undervisning i sångmetodik, men enbart då i klassisk 
sångteknik. Det var först under sin tid som gymnasielärare när Eva tog lektioner för en 
logoped som hon började inse på vilket sätt hon ville undervisa på. 
 

Jag kände att jag inte riktigt visste vad jag höll på med, för det blev så skarpt läge när jag började 
undervisa på riktigt. […] På musikhögskolan fick vi lära oss basic basic, vi hade ju inte den 
metodiken och anatomin som finns idag på utbildningarna. Vi hade naturligtvis en metodik i 
varför man gjorde m, n och ng-övningar, varför man gjorde glissandoövningar, varför man inte 
skulle ha skarvbrott när du sjunger klassisk sång, vad är egaliserad sång, med mera. Alltså, jag 
kunde ju allt fördjupat i klassisk sång. Så då började jag åka till en logoped som kunde anatomin 
till punkt och pricka. Han var en helt fantastisk pedagog och det var han som gjorde att jag fick 
ihop mitt naturröst-sjungande ihop med de andra genrerna. Vad är att bara öppna munnen och 
sjunga? Vad är sång? Ja, allt då du får stämbanden att svänga. Då fick jag ihop hela min sångkarta 
från att ha gjort övningar där man ska låta jättekonstigt för att få fram ett klangideal i den klassiska 
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musiken. Så då fick jag ihop min röst till ett när jag gick hos logoped, och förstod exakt hur 
musklerna runt omkring allt fungerade. 

 
Efter sina lektioner hos logopeden började Eva skapa en egen sångteknisk variant. ”Kan du 
skratta, kan du hosta och kan du skrika så kan du sjunga. Jag undervisar helt enkelt i röst.” 
Hon kallar sig själv och sin undervisning för ”genrelös”. 
 
Eva undervisar, enligt henne själv, utifrån vad hon har för person framför sig och ser alltid på 
hela människan och hela kroppen när hon undervisar. Vid hennes första möte med en ny elev 
ställer hon alltid följande frågor: ”Vad är du bra på? Vad vill du förstärka? Vad har du gjort 
för repertoar innan? Var är du fördjupad?” Eleverna får inte svara på vad de är dåliga på. 
Detta har hon märkt väcker många och djupa känslor hos sina elever eftersom det sällan är 
någon sångpedagog innan henne själv som frågat eleverna dessa frågor. Eva ställer dessa 
frågor eftersom hon eftersträvar att förstärka det personliga i varje enskild elev, både i 
röstuttryck och den personliga kreativiteten. 
 
Innan varje lektion börjar använder Eva sin intuition och ”känner av” vad studenten behöver 
eller kan arbeta med under just den lektionen. Detta för att hon vill att studenten alltid ska få 
ut det mesta av varje lektion och vill då inte arbeta med saker som studenten kanske inte är 
mottaglig för i stunden. 
 
Eva är väldig tydlig med vad hennes sångövningar har för syfte, både med sina studenter som 
går musiker och med sina studenter som utbildar sig till att bli sångpedagoger själva. Detta för 
att det ska vara enkelt för dem att fortsätta använda övningarna, men även kunna ta med dem 
till sitt eget framtida yrkesutövande. 
 
Förutom sin vidare utbildning till musiker vid Solliden Musikhögskola har Eva fortbildat sig i 
ämnet sång vid olika tillfällen. Hon gick en sommarkurs i musikal 1997 vilken hon använt sig 
mycket av i sin egen undervisning. Eva har även frekvent gått på föreläsningar om sång som 
givits på skolan. Där har det varit föreläsningar om många olika genrer, allt från folkmusik till 
jazz. Eva har även läst igenom CVT-boken för att få kännedom om den sångtekniken. 
 
Den största skillnaden på hur Eva undervisade i början av sin karriär och hur hon undervisar 
nu är att hon numer undervisar mycket mer på intuition. 
 

Ju mer kunskap du har i att undervisa desto mer kan du gå på intuition. Det vill säga den 
sammanlagda kunskapen du har som inte är riktigt medveten. Jag vågade först på riktigt lita på 
min intuition efter mitt första tjänstlediga år, då blev det mer tydligt. […] Min undervisning idag 
skiljer sig på det sättet att jag vågar vara mer i nuet och vågar se det som händer precis just nu. Jag 
vet vad jag kan, och jag kan lita på det till 100%. Det enda som är skillnaden under min tid är att 
nu har jag jättestarkt självförtroende i det, att våga lite på min egen instinkt och intuition. 

 
Att vara aktiv sångerska och även vara lärare utanför musikhögskolan har varit en väldigt 
viktig del i Evas yrkesutövande. Hon hävdar att ”om man inte är bra på sitt instrument och 
vårdar det ömt och fördjupar sig och vidareutvecklar sig, så blir man ingen trovärdig 
musiklärare”. Hon har på grund av detta tagit tjänstledigt två gånger under sina år vid Solliden 
Musikhögskola för att undervisa på annan ort samt en annan åldersgrupp. Under dessa 
tjänstlediga perioder har hon även ägnat sig åt sitt eget musicerande. Eva har sedan kommit 
tillbaka till musikhögskolan och alltid föreläst om det som hon varit med om under sina 
tjänstlediga perioder. Eva vill kunna inspirera sina elever genom sitt eget musikutövande och 
sätter därför stort värde vid att upprätthålla en aktivitet inom det området. 
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Upplevelser av utvecklingen av ämnet RI-sång vid musikhögskolan 
Eva var en av de första som började engagera sig för dem som ville fördjupa sig inom just 
jazz. Anledningen till att hon fick sin första tjänst var på grund av att det fanns ”besvärliga 
studenter som inte ville ha klassisk sång”. Så innan Eva blev ”ren jazzsångpedagog” räknades 
hon som en ”allmän sångpedagog” på skolan. 
 
Eva undervisade i sångmetodikkurser för både klassiskt inriktade och RI-inriktade 
sångstudenter på skolan, både på GG-utbildningen och instrumental- och 
ensemblelärarutbildningen (förkortat IE). Hon undervisade i sångmetodik till slutet av 90-talet 
då saker och ting började förändras på skolan. Skiljlinjer mellan de olika genrerna började 
synas mer och mer. Förfrågan om att ha separerade sångmetodikkurser kom från 
lärarkollegiet och det verkställdes sedan med en ny huvudlärare som då ansvarade för 
undervisning av jazzsångmetodik. 
 
Eva berättar om hur synen på hennes yrke som jazzsångpedagog var i början av sin tid vid 
musikhögskolan till skillnad från hur den är idag. 
 

Den största skillnaden nu är att jag hör aldrig en enda kommentar om att ”Aha, du går på jazz.” 
Det förekom med en fnystendens. Det var ju inte lika svårt, det var ju bara att låta lite. Att vara 
jazzsångfördjupad gentemot klassisk, opera, romans, det var ju ingenting att sjunga jazz eller att 
sjunga annan genre. Man ansåg att de hade ju ingen sångteknik och de hade ju ingen kunskap om 
sång, de bara lät. Och de sjöng med, usch usch usch, bröstklang. Så det var väldigt mycket så från 
början att det inte var lika mycket värt. Jag menar jag hade ju gjort ändå både klassisk, eller gjorde 
ju fortfarande klassisk, sjöng klassiskt. Trots att jag inte sågs lika kunnig av mina kollegor som 
jobbade på klassisk sång så hade de ändå respekt för mig för att jag var så pass duktig på att sjunga 
klassiskt. Så det var till min fördel. Men jag var ändå sekundär eftersom jag kunde hålla på med 
sådant där annat. Så i rang så var ju jag precis längst ner. 

 
Detta var även hur synen var på de studenter som började studera på RI-inriktning. Idag har 
statusen ändrats till det bättre, och enligt Eva är det väldigt jämställt genrerna emellan. 
 
När Eva först började undervisa sångstudenter som ägnade sig åt jazzgenrer var det alltid en 
avvägning för henne hur mycket sångteknik hon kunde undervisa dem i under sina lektioner. 
”Förr i tiden ansågs det fult att ta sånglektioner om man var jazzsångare, då de trodde att det 
kunde förstöra personligheten i deras röster”. Detta upplever Eva har förändrats till det 
motsatta, numer vill hennes jazzsångstudenter ha mer och mer undervisning i sångteknik. 
Anledningen till den förändringen tror hon kan bero på att studenterna har fått sångliga 
förebilder som har en bra sångteknisk grund. 
 
Eva ser en koppling mellan RI-sångens höjda status och förberedande utbildningar runt om i 
landet. Det är väldigt ofta som studenter har gått en förberedande utbildning innan de söker 
sig till musikhögskolan, och det är ofta skolor som har inriktningar för jazz eller annan 
populärmusik. Dessa utbildningar undervisar även i jazzens musikhistoria vilket ger ännu 
större förståelse för genren, hävdar Eva. 
 

Motgångar och svårigheter 
I och med att ekonomin vid Solliden Musikhögskola försämrats genom åren har det även 
påverkat Evas arbete. År 1993 skedde en förändring i hur mycket sånglektioner varje enskild 
student kunde få inom ramen för sin utbildning, och detta påverkade främst GG-studenterna 
negativt. Innan 1993 hade GG-sångstudenter och IE-sångstudenter ungefär lika mycket 
undervisning i sång, men detta ändrades så att GG-studenterna fick rejält mycket mindre efter 
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reformen 1993. De ”skulle ju trots allt ’bara’ bli musiklärare” och behövde enligt ledningen 
på musikhögskolan därför inte lika mycket enskild undervisning”. Detta var Eva en stark 
motståndare till, då hon tycker att alla musiklärare ska vara bra musiker för att kunna vara bra 
förebilder och inspiratörer till sina framtida elever. Den försämrade ekonomin orsakade även 
att det inte fanns utrymme att anställa gästlärare samt gästföreläsare på skolan längre. Eva 
upplever detta som en förlust för både lärare och studenter, då hon anser att det är viktigt för 
både lärare och studenter att få nya intryck och inspirationskällor i sitt yrke samt i sin 
utbildning.  
 
Som nämnt tidigare upplevde Eva att hon stod längst ner i rang bland de andra 
sångpedagogerna på skolan när hon först började undervisa där. Detta visades tydligt under 
vissa händelser hon berättade om i intervjun. En av historierna handlade om en resa till en 
musikhögskola i Europa dit alla avgångselever inom sång och sångpedagogerna på skolan 
skulle åka på en masterclass-helg. Hennes medverkan på resan hon blev hårt ifrågasatt av de 
klassiska sångpedagogerna på skolan. De tyckte inte att hon kunde räknas till 
sångpedagogstaben på skolan. Vid andra tillfällen blev hon ifrågasatt rent kompetensmässigt. 
 

[…] Då kunde jag sitta med och ha en elev i ett terminsprov och bli ifrågasatt. ”Jaha, vad kallar du 
det här då? Det här kan vi ju inte godkänna” för då var det nån som sjöng något mera med ett 
annat uttryck och som inte lät som en standardiserad klassisk sångerska utan som hade ett annat 
uttryck. Då var jag tvungen att gå upp till försvar. Jag kommer ihåg en kollega som tog mig åt 
sidan och sa att jag inte behövde försvara mig. Men jag kände mig alltid påhoppad 
kompetensmässigt. Så jag har känt mig tilltygad och nedtryckt vid många tillfällen under de första 
åren där. Men jag vann (skratt).  

 
Med det sista uttalandet i detta citat syftar Eva till att hon inte längre känner sig nedtryckt 
eller påhoppad. Hon anser sig själv numer vara en respekterad och erkänd sångpedagog vid 
Solliden Musikhögskola. 

Lina 

Bakgrund och utbildning 
Lina kommer från ett mindre samhälle och växte upp i ett ”pedagoghem” där båda hennes 
föräldrar var mellanstadielärare samt att många andra i släkten också var pedagoger av olika 
slag. På grund av detta bestämde sig Lina tidigt för att inte bli pedagog utan ville istället ägna 
sig åt konstnärliga sysselsättningar. Sång och musik var alltid en del av hennes liv under 
uppväxten, men ingen av hennes föräldrar sysslade med det professionellt. De sjöng dock 
mycket tillsammans, så musik fanns alltid närvarande i hennes barndom. 
 
När Lina var 20 år flyttade hon till en större stad och började ta kurser inom högre 
musikutbildning för att få spela musik, fortfarande utan någon ambition om att bli lärare. 
Detta ledde dock till att pedagogintresset väcktes och Lina blev ledare för olika studiecirklar 
vid ett studieförbund där hon undervisade i sång och gitarr. Lina blev sedan antagen till 
sångpedagogutbildningen vid den högre musikutbildningen, vilket var en treårig 
pedagogutbildningen med kravet att studenten skulle ha egna sångelever medan den gick 
utbildningen. Under hennes sångpedagogutbildning fick hon endast sångundervisning i 
klassisk sång. Under utbildningen var Lina aktiv själv som sångerska och turnerade med olika 
uppsättningar. Lina var aktiv sångerska i både teatergrupper och i olika musikuppsättningar 
under tiden hon utbildade sig. I dessa uppsättningar sjöng hon många olika genrer, men aldrig 
klassisk sång.  
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1985 fick Lina timanställning vid Solliden Musikhögskola där hon undervisade studenter som 
gick individuell studiegång i jazzsång. 1988 fick hon sin första tjänst vid Haga 
Musikhögskola som sångpedagog för musiklärarutbildningen med afroamerikansk inriktning 
och 1995 fick hon fast anställning. 2012 blev Lina befordrad till lektor i musikalisk 
gestaltning, sång. Hon jobbar än idag kvar på skolan. 
 

Undervisningssätt 
I början av Linas yrkesutövande som sångpedagog undervisade hon mestadels på intuition. 
Hon kände inte att hon kunde använda sig av det hon lärt sig på sin sångpedagogutbildningen 
i sin egen undervisning, utan prövade sig mestadels fram i början. 
 
Linas ambition med sin undervisning, och med sitt eget musikutövande, är att försöka 
jämställa betydelsen av det rent musikaliska uttrycket med det berättande och textmässiga 
uttrycket i sången. Lina är väldigt mån om att språket inte endast ska vara ett verktyg för att 
sångaren ska få fram sjungna toner, utan vill att det ska vara minst lika stor konstnärlig 
eftertanke i orden som sjungs. Gestaltning är även något Lina kopplar till det rent språkliga 
uttrycket, då språket och gestaltning går hand i hand, enligt Lina. 
 
Lina undervisar väldigt individuellt och jobbar olika med alla studenter beroende på hur 
studenten bäst lär sig. Hon har via erfarenhet lärt sig att det finns olika lärotyper och har även 
läst mycket om det. Vissa arbetar Lina väldigt intuitivt med, medan hon andra gånger pratar i 
rena tekniska termer för att nå fram till studenten. 
 
Lina ser även sången som något väldigt speciellt och vackert, och försöker alltid förmedla 
detta till sina studenter. 
 

[…] Och sen tror ju jag på varje människas musikaliska vilja, eller varje människas sångliga vilja, 
eftersom det råkar vara sånginstrumentet jag jobbar med. Jag tror att jag skulle kunna jobba med 
ett annat instrument också, men nu är det sång eftersom jag sjunger själv. Och det har nog med 
intuition att göra, att det är så direkt. Att det är du. Du har ingen grej att hålla i, utan du har bara 
dig själv att använda. Och jag tycker ju att mänskliga uttryck är nåt av det vackraste som finns i 
världen. Så jag försöker ju att hjälpa mina studenter att förstå att det är så (skratt). Så är det nog nu 
i alla fall. Och det kan vara via klang, eller via andning, alltså alla de här deldetaljerna i hela 
sången eller sångframträdandet. Men det kan aldrig va bara klang. Det håller inte. Men det kanske 
är nån student som behöver jobba med just klang, en annan student kanske behöver jobba med att 
överhuvudtaget våga sjunga. Punkt. Så det är ju så himla olika, så jag tycker det här är jättesvårt 
att svara på hur jag undervisar. Men jag undrar om jag inte fick till det där. Att jag vill hjälpa dem 
att förstå hur fantastiska de är i sig själva.  

 
Lina har vidareutbildat sig i sång vid flera olika tillfällen, både för sin egen skull och för att 
utveckla sitt undervisningssätt. De utbildningar hon tagit till sig mest av är även väldigt 
knutna till teater och kroppsliga uttryck, vilket visar sig mycket i hennes undervisning. 
 
Linas undervisningssätt är väldigt brett och innehåller många olika delar och metoder 
baserade på olika vidareutbildningar hon tagit. Nedan beskriver hon sin upplevelse av den 
första betydande vidareutbildningen hon gick på. 
 

Jag trodde att jag inte hade nåt djup i min röst, och jag var så avundsjuk på dem som hade det. 
Både känslomässigt och rent mörkare toner. Och jag var beredd på att ge upp det där, men jag var 
inte nöjd. Och sen via mina teaterkontakter så hoppade jag på en kurs med en kvinna som var i 
stan. Hon hade en fantastisk röst. Och sen var hon tuff som pedagog. Hon vad duktig och hon såg 
oss, såg mig. Jag var den enda i gruppen som hade hållit på ganska mycket, resten var mer 
amatörer så. Jag kommer ihåg att jag sjöng ”Just a man”, nån countrydänga. Jag gillade texten, bra 
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låt. Jag sjöng den, och så sa hon åt mig att sjunga lägre. Hela tiden, efter varje gång jag sjöng, så 
skulle jag sjunga lägre. Till slut tills det nästan inte gick. Men jag såg ju på de som titta, att nånting 
hände med mig när jag var utanför min comfort zone. Det här använder jag mig av i min 
undervisning nu, att utmana det lägre registret med mina studenter.  

 
Hon fick även under denna utbildning lära sig om ”de fyra grundkänslorna”: glädje, sorg, 
rädsla och ilska. Detta är något hon använder sig av i sin undervisning för att få olika ingångar 
i studenternas röstuttryck och även gestaltningsuttryck. 
  
Lina har även gått en sommarkurs i CVT. I intervjun delger hon sina anteckningar hon förde 
under kursen gång och går igenom olika moment de gjorde och vad hennes åsikter om dem 
var. Sammanfattat ställer hon sig ifrågasättande till sångskolan och metoderna de använder 
sig av. Lina tycker dock att sångskolan är ett spännande sätt att ”krydda sångrösten” på om 
sångaren som tar kursen redan är rutinerad och säker i sin egen sångröst. 
 
Linas största utveckling som sångpedagog enligt henne själv är att hon gått ”från ren intuition 
till reflekterad intuition” när hon undervisar. Hon använder sig alltså fortfarande av intuition, 
men hon kan numer stödja sig på all den kunskap hon har samlat på sig under sina 
vidareutbildningar samt egna erfarenheter. 
 

Upplevelser av utvecklingen av ämnet RI-sång vid musikhögskolan 
Under Linas första timanställning vid Solliden Musikhögskola upplevde hon en slags 
konkurrens emellan de klassiska sångpedagogerna och sångpedagogerna som undervisade i 
jazz. Hon uttrycker det som att synen på de olika genreinriktningarna sågs som två helt skilda 
instrument. Under den tid Lina arbetade där var det väldigt stort fokus på att sjunga ”svår 
jazz” bland de studenter hon undervisade. När hon sedan blev den enda anställda 
sångpedagogen på RI-inriktningen vid Haga Musikhögskola upplevde hon inte alls samma 
fokus där. När Lina först började undervisa vid Haga Musikhögskola var det endast tre 
studenter som hade valt RI- inriktningen. Det antalet växte fort under de närmsta åren vilket 
ledde till att det numer alltid finns minst tre sångpedagoger som arbetar med inriktningen. 
 
Under den första tiden Lina arbetade vid Haga Musikhögskola upplevde hon att det fanns två 
läger i kollegiet som mottog henne på två olika sätt. 
 

De av mina kollegor på det här bygget, många av dem har pensionerats sig idag, som har en stark 
musikalisk begåvning själva – hos dem var det inga problem. Med dem gick det fort att inse att vi 
är kollegor. Jag höll liksom bara på med en annan dialekt, men man känner igen en medmusikant 
när man träffar nån liksom. Så var det verkligen. Men sen fanns det ett gäng som såg mig som ett 
hot. Jag tar liksom plats, jag pratar, jag låter. De tyckte att jag misshandlade rösten, misshandlade 
pianot, en misshandel av musiken. Och detta att jag hörs och syns och så, det tyder ju på att man 
inte är riktigt seriös heller. Så jag var ju oseriös då. Fast det var mer vid Solliden [fingerat namn] 
faktiskt. 

 
Lina har trots detta alltid haft ett samarbete med de klassiska sångpedagogerna vid 
musikhögskolan. De har inte alltid kommit överens, och det har ”inte alltid varit helt 
gnisselfritt” dem emellan, men det har alltid funnits en vilja till samarbete. Uppfattningen om 
att den klassiska sången var den ”enda riktiga sången” fanns dock kvar under en längre tid. 
 
Under en period på 90-talet fanns två tydliga läger bland sångstudenterna, där de klassiskt 
inriktade och de RI-inriktade stod emot varandra. Lina uttrycker det som att de klassiska 
sångstudenterna ”såg ner” på de RI-inriktade studenterna. Detta blev dock bättre efter de haft 
ett stort seminarium med alla sångstudenter på musikhögskolan där de fick tala med varandra 
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och med sångpedagogerna om sina meningsskillnader. Idag ser inte Lina någon dålig 
stämning mellan de olika inriktningarna alls. 
 
Lina kan ibland fortfarande ana liknande åsikter om att RI-inriktningen inte är lika ”svår” som 
den klassiska, men ”det är såpas små rester så att man inte behöver bry sig om dem”. Förutom 
detta märker Lina inte av någon större särskiljning på klassisk inriktning och RI-inriktning i 
dagens läge. 
 

Motgångar och svårigheter 
En händelse under Linas yrkesverksamma år som var en stor motgång för henne var när hon 
skulle föreläsa om sin sångundervisning under ett stort event för sångpedagoger från hela 
Sverige. Hon hade då precis gått en kurs där hon lärt sig nya sångmetodiska grepp som hon då 
visade upp under sin föreläsning. 
 

Och jag skulle dit och prata om mitt bankande på kroppen [en viss typ av sångmetodiskt grepp], 
för det var ju intressant och väldigt stort för mig på 90-talet. Det kom ifrån en grekisk sångerska, 
teatermänniska och röstguru. Så då skulle jag föreläsa om det där på det forumet. Så satt de där, 
alla klassiska sångpedagoger, på första bänk. Och jag går upp och berättar, jag är väldigt ung 
liksom. Eller inte så ung kanske, men hade ett ungt uttryck. Så jag stod ju där och pratade och 
skulle sen jag visa det här på en student som jag hade tagit med mig. Och du vet det blev ett jävla 
liv. ”Man får inte slå på folk!” Och där kände jag att ”Ojojoj”. Där visste jag inte riktigt vilket av 
mina ben jag skulle stå på igen. De blev så himla upprörda över detta. Och jag blev helt nedsänkt 
alltså. Jag var inte vatten värd. Det var alltså en motgång kan man säga. Jag var faktiskt väldigt 
väldigt ledsen efter det, det var ingen som överhuvudtaget ställde upp för mig. 

 
Lina har även upplevt att det spridits rykten om henne vid Haga Musikhögskola där hon 
målades upp som ”en slags häxa” som invigde sina sångstudenter i en sekt där hon var 
ledaren. Hon misstänker att detta beror på att hennes undervisningssätt skilde sig från vad 
studenterna på musikhögskolan var vana med sedan innan. Lina säger att det ”inte alltid är lätt 
att vara nytänkande i musikhögskolans värld”. Ryktet innehöll även att Lina blev betald 900 
kronor i timmen för sin undervisning, vilket gjorde henne till en opopulär lärare bland 
studenterna vid musikhögskolan som trodde på ryktet. De trodde att det var på grund av henne 
skolan inte hade råd att ta in andra timlärare.  
 
En pågående fejd mellan Lina och en av de klassiska sångpedagogerna vid Haga 
Musikhögskola var även en svårighet för Lina. Denna sångpedagogen är idag pensionerad, 
men under de åren de arbetade tillsammans fanns det meningsskillnader dem emellan. Den 
klassiska sångpedagogen hade tydligen vid upprepade tillfällen sagt till sångstudenter att det 
inte var någon idé att välja Lina som sångpedagog, då det var att ”gå över ån för att hämta 
vatten”. Sångpedagogen hävdade sig ha all kunskap själv, så att få undervisning av Lina 
istället var onödigt. 
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Resultatanalys 
I detta kapitel kommer de tre informanternas intervjuer ställas i relation till varandra. De 
rubriker som använts under resultatkapitlet, bakgrund och utbildning, undervisningssätt, 
upplevelser av utvecklingen av ämnet RI-sång samt motgångar och svårigheter, kommer även 
användas som underrubriker i detta kapitel. Under detta kapitel kommer även studiens 
forskningsfrågor att besvaras.  
 
Orden livsberättelser, upplevelser, explicit samt implicit kommer att förekomma under 
analysen vilka är de begrepp jag använt mig av för att analysera empirin. Dessa finns 
förtydligade och förklarade under metodkapitlet. 
 

Undervisning av RI-sång vid musikhögskolorna 
Frågeställningen om hur RI-sång undervisas samt vad som ligger till grund för ämnets 
undervisningspraxis besvaras nedan. 

Bakgrund och utbildning 
Samtliga informanter uttrycker explicit att musik var närvarande i deras uppväxt, men det 
framkommer i deras livsberättelser att ingens föräldrar har ägnat sig åt musik på en 
professionell nivå. Kim och Eva tillbringade mycket tid i sin ungdom åt att spela andra 
instrument, så som piano och gitarr. Sången har alltså inte alltid varit huvudfokus i deras liv, 
utan det kom senare. 
 
De är alla tre utbildade sångpedagoger men de har utbildat sig vid olika musikutbildningar 
runt om i Norden. Utbildningarna var upplagda på olika sätt och gav även olika innehåll vilket 
innebär att de tre informanterna har olika utgångspunkter i sitt yrke från sina utbildningar. 
Både Lina och Eva undervisade egna elever i sång medan de gick sina utbildningar. Kim 
började först ha sångelever när hon bestämde sig för att utbilda sig till sångpedagog efter sin 
utbildning till musiklärare. Samtliga informanter fick endast sångundervisning i klassisk sång 
under sina utbildningar. Eva är den enda av dem som fått undervisning i ”annan genre” under 
sin tid vid Sollidens musikerutbildning. Lina har dock alltid, i likhet med Eva, varit aktiv 
sångerska vid sidan av sitt yrke som sångpedagog då hon sjungit många olika genrer i diverse 
musikuppsättningar och lärt sig mycket om olika genrer genom det.  
 
Kim och Lina började arbeta vid en musikhögskola relativt snabbt efter att de avslutat sina 
utbildningar. Kim arbetade två år på en folkhögskola innan sin tjänst vid Stenhammar 
Musikhögskola och Lina arbetade som studiecirkelledare något år innan hon fick sin första 
timanställning vid Sollidens Musikhögskola. Eva är den av informanterna som har störst 
erfarenhet av att arbeta utanför musikhögskolans institution, då hon även arbetat på ett 
gymnasium utöver sitt arbete vid en folkhögskola. Senare i livet har hon även arbetat på 
grundskolan i olika årskurser under hennes tjänstlediga perioder. Kim har parallellt med sitt 
yrke vid musikhögskolan arbetat på en kulturskola med olika åldrar, men aldrig på en 
grundskola eller gymnasium där hon behövt förhålla sig till en annan slags kursplan än de 
som funnits på musikhögskolan. Detta har heller aldrig Lina behövt då hon inte har arbetat på 
grundskola eller gymnasium utan endast vid högskolor. Eva är alltså den som har mest 
erfarenhet av undervisning utanför musikhögskolans värld att dela med sig av till sina 
sångelever bland informanterna, vilket Eva även uttrycker att hon värdesätter i sin 
undervisning.  
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Undervisningssätt 
Den största delen av alla tre informanternas livsberättelser är kopplat till hur de undervisar. 
Utmärkande för alla tre informanters undervisningssätt är att de grundar sina tillvägagångssätt 
i egen intuition. Lina berättar i sin livberättelse att hon inte använde sig av vad hon lärt sig 
under sin egen sångpedagogutbildning överhuvudtaget, utan vände sig istället till egen 
intuition och senare även olika fortbildningar i ämnet. Lina upplevde inte att hon kunde 
använda sig av något hon lärt sig vid sin utbildning i sin egen undervisning. Eva fick grepp 
om sin egen undervisning först när hon fått lektioner av en logoped och Kim kände att hennes 
”verktygslåda” blev mer användbar efter hon tagit lektioner av Cathrine Sadolin. 
 
Det är anmärkningsvärt att trots att två av informanterna explicit undervisar och har 
undervisat i RI-sång uttrycker att de arbetar ”genrelöst”. ”Genrelös” är ett uttryck både Kim 
och Eva nämner när de beskriver sig själva och sin undervisning. De säger sig båda ha 
utarbetat egna metoder de arbetar efter och som de för vidare till sina studenter. De har dels 
använt sig av fortbildningar för att forma dessa metoder men även, som tidigare nämnt, egen 
intuition. Eva hävdar att alla som kan skratta eller skrika kan sjunga, och Kim uttrycker att 
hon vill få fram sina studenters optimala röstfärg som är nära den talande rösten. Fokus ligger 
därmed på rösten som helhet och inte på genren. De poängterar båda två att de främst arbetar 
med röstinstrumentet i sig, vilket då gör genren ointressant. Lina uttrycker aldrig något om att 
vara ”genrelös”, men hon berättar dock om sångmetodiska grepp som att till exempel banka 
på kroppen. Detta kan tolkas som att hon försöker utgå från det kroppsliga när hon undervisar 
i sång och fokuserar därmed inte heller särskilt mycket på just genren i sig utan på själva 
rösten. 
 
Språkets betydelse för sången är något som framkommer i både Kim och Linas livsberättelser 
och har stor betydelse för dem. För Kim handlar det mycket om att kunna ”renodla” det 
sångliga uttrycket genom språket. Lina vill jämställa språkets konstnärliga uttryck med det 
musikaliska uttrycket och har det centralt i sin undervisning. Detta är även kopplat till Linas 
intresse för teater då hon också är mån om att gestaltning av musik ska finnas med i sin 
undervisning. Eva nämner ingenting om språk när hon beskriver sitt undervisningssätt. Detta 
kan dock bero på att ingen av intervjufrågorna specifikt handlade om språkets betydelse i 
sång, och därför kan ingen slutsats dras ifrån det.  
 
Tydlighet angående varför till exempel vissa övningar görs under lektionerna är något både 
Kim och Eva är noga med i sin undervisning. De vill att studenten alltid ska veta exakt vad 
den lär sig under deras sånglektioner. Detta grundar sig i att de själva inte upplevde en 
tydlighet från sina egna sångpedagoger och vill inte utsätta sina egna elever för samma sak. 
 
Något som samtliga informanter uttrycker i sina livsberättelser är att de undervisar 
individuellt utefter vem studenten är och vad hens behov är. De individanpassar alltså sin 
undervisning och har aldrig ett statiskt lektionsupplägg. Även här kommer intuition in och 
spelar en stor roll. Eva uttrycker det som att hon ”känner av” vad studenten behöver jobba 
med just den lektionen och baserar sin undervisning på det antagandet. Kim uttrycker det som 
att hon kan ”se” vad studenten behöver just den lektionen och baserar sin undervisning efter 
det. 
 
CVT är en sångskola vilken alla tre informanter har tagit del av i större eller mindre 
utsträckning. Kim är den som har utforskat och tagit till sig mest av sångskolans metoder och 
uttrycker sig explicit positivt om den. Lina ställer sig dock ifrågasättande till sångskolan. 
Implicit kunde det förstås att hon rent av var negativt inställd till vissa delar av sångskolans 
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sångmetodiska grepp Eva nämner endast i förbigående att hon har läst igenom Sadolins 
utgivna bok men har inte gått någon kurs i sångskolan. 
 
Evas stora ambition om att vara en inspirationskälla till sina studenter genom sitt eget 
musicerande och genomföranden av musikprojekt utanför musikhögskolan är något som de 
andra två informanterna inte uttrycker. Kim hävdar att betydelsen med ett eget musicerande 
inte är avgörande för en sångpedagogs kompetens medan Eva hävdar att en musiklärare aldrig 
kan bli trovärdig om hen inte kan vara en inspiration till studenterna den undervisar. Lina 
uttrycker inga större åsikter om eget musicerande i sin intervju men är dock aktiv sångerska 
själv. 
 

En sammanställning av hur RI-sång undervisas på musikhögskolorna 
RI-sång undervisas:  

- Utefter informanternas egna intuition  
- Utan större fokus på genre 
- Med fokus på språkets betydelse 
- Med fokus på att innebörden av undervisningen ska vara tydlig 
- Individanpassat 

 
Faktorer som ligger till grund för ämnets undervisningspraxis är: 

- Informanternas egna intuition 
- Tills viss del informanternas ursprungliga sångpedagogutbildningar  
- Fortbildningar vilka informanterna studerat efter sina respektive ursprungliga 

sångpedagogutbildningar 

Informanternas upplevelse av ämnet RI-sångs status 
Frågeställningen om hur RI-sångpedagogerna upplevde att statusen av RI-sångämnet 
utvecklats samt hur statusen av ämnet har påverkat dem besvaras nedan.  

Upplevelser av utvecklingen av ämnet RI-sång vid musikhögskolan 
Både Eva och Lina upplevde att synen på RI-sång var kritisk och att ämnet var ifrågasatt när 
det först introducerades vid musikhögskolorna. Det framkommer i deras livsberättelser att de 
upplevde att kollegor betraktade dem och deras yrke som RI-sångpedagoger negativt i början. 
Både Eva och Lina har upplevt att de klassiska sångpedagogerna på skolan har ifrågasatt 
deras kompetens och Eva kände sig även som lägre stående i rang jämfört med sina kollegor. 
Detta känner ingen av dem av nu för tiden. Numer är det jämställt genrerna och inriktningarna 
emellan enligt Eva och Lina. Kim uttrycker i sin livberättelse att de klassiska sångstudenterna 
fortfarande kan anse sig själva vara högre stående än de RI-inriktade sångstudenterna. Hon 
nämner dock inte något om hur de olika sångpedagogerna ställer sig till varandra, vilket 
implicit kan tolkas som att hon inte uppfattat att det fanns några större meningsskillnader 
sångpedagogerna emellan vid hennes arbetsplats. 
 
Eva och Lina uttryckte i sina respektive livsberättelser att de upplevde att de klassiska 
sångpedagogerna vid deras arbetsplatser verkade tycka sig själva vara bärare av den ”riktiga 
kunskapen” om sång och sångmetodik när ämnet först introducerades och under en tid framåt. 
Samtliga informanter uttryckte även att den klassiska sången ansågs vara ”den riktiga sången” 
och RI-sången ansågs vara sekundär till den klassiska sången under samma tid. Eva upplever 
att det numer snarare anses vara respektingivande att ägna sig åt RI-sång, då hon till exempel 
upplevt att personer i hennes omgivning uttryckt sig imponerade när hon berättat vad hennes 
yrke är. Detta står i stor konstrast till hur hon ansåg att ämnet uppfattades förr. 



 30 

 
Förändringar under 90-talet vad gäller en tydligare indelning av de olika inriktningarna har 
både Kim och Eva upplevt. Kim upplevde att de olika genrerna och inriktningarna delades in i 
olika ”fack” och Eva uttryckte det som att det sattes upp skiljeväggar mellan inriktningarna 
som inte funnits innan. Denna uppdelning var Kim en stark motståndare till från start, dock 
förklarar hon aldrig anledningen till varför hon var emot den förändringen trots att jag vid 
intervjutillfället ställde följdfrågor angående detta. Eva yttrar inte explicit någon åsikt om hur 
hon ställde sig till den förändringen, dock kunde det under intervjun implicit uppfattas att hon 
inte var positivt inställd till den genom ett negativt tonfall medan hon berättade om dem. 
 

Motgångar och svårigheter 
Utbildningsreformer som skett under informanternas tid vid musikhögskolorna är något som 
både Kim och Eva har sett som motgångar i deras yrken. Dessa reformer har påverkat dem på 
liknande sätt, så som mindre undervisningstimmar med enskilda elever och även byten till 
större grupper inom ämnen som till exempel ”brukssång” vilket också lett till mindre tid per 
student. Dessa reformer är även kopplade till den försämrade ekonomin vid 
musikhögskolorna. Kim har upplevt detta som en motgång för hennes yrkesutövande och hon 
har inte känt att hon fått gehör från ledningen vid hennes arbetsplats för sina åsikter om dessa 
förändringar. Eva uppfattar det som en motgång då det motsätter sig hennes ambition om att 
alla musiklärare även ska kunna vara inspiratörer genom att vara bra på sina instrument, vilket 
reducerade undervisningstimmar minskar möjligheten till då studenterna får mindre 
handledning i sitt eget musicerande. Lina uttrycker inte något om att hon upplevt en 
försämrad ekonomi eller utbildningsreformerna som en motgång i hennes yrkesliv. Detta kan 
dock bero på att ingen av intervjufrågorna specifikt handlade om utbildningsreformerna vid 
musikhögskolorna i Sverige, och därför kan ingen slutsats dras från detta.  
 
Meningsskillnader, om exempelvis sångmetodik, med kollegor vid deras arbetsplatser har 
både Lina och Eva upplevt under sina första yrkesverksamma år, främst med andra 
sångpedagoger som ägnat sig åt den klassiska genren. De upplevde även att de stod lägre i 
rang än de klassiska sångpedagogerna under samma tid, vilket yttrade sig till exempel genom 
nedvärderande kommentarer. De uttryckte under sina livsberättelser att de har blivit 
ifrågasatta kompetensmässigt av dessa kollegor vilket implicit kan tolkas som att de känt sig 
mindre värda än dessa kollegor. 
 

En sammanställning av informanternas upplevelser av ämnet RI-sångs status: 
- Informanterna upplever att ämnet utvecklats från att vara ett ämne vilket kollegor vid 

musikhögskolorna var negativt inställda till, till att numer vara ett ämne som är 
jämställt med de andra genrerna vid musikhögskolorna.  

- Meningsskillnader om vad som är rätt och fel gällande sånguttryck samt sångteknik 
mellan informanterna och andra kollegor, så som klassiska sångpedagoger, förekom i 
början av deras tid vid musikhögskolorna. Detta är inget någon av dem upplever nu 
för tiden.  
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Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur tre RI-sångpedagoger upplever att statusen av ämnet 
RI-sång har förändrats inom musikhögskolorna sedan det introducerades vid 
musikhögskolorna i Sverige. Syftet är även att undersöka vad som ligger till grund för ämnets 
undervisningspraxis. 
 
Kapitlet presenterar en resultatdiskussion med hjälp av den litteratur som redovisats i 
bakgrundskapitlet, en metoddiskussion med en reflektion över studiens metodval och utfallet 
av det, samt förslag till vidare forskning.  

Resultatdiskussion 
Samtliga informanter har utarbetat egna metoder efter deras grundutbildning till sångpedagog 
vilka de undervisar efter idag. Dessa metoder har de skapat genom att föra samman sin egen 
intuition med kunskap de erhållit från fortbildningar och kurser. Detta i sig är en likhet 
informanterna emellan, samtidigt som det också visar på att de endast utgått från sig själva 
och sina egna erfarenheter samt vad de personligen tycker är essentiellt att undervisa i när de 
utformat sitt undervisningssätt. Detta tyder på att informanterna tycks ha haft fria tyglar att 
forma sitt undervisningssätt utan några riktlinjer från varken utformade kursplaner i ämnet 
eller ledningen vid deras arbetsplats. Hellström diskuterade möjligheten att de äldre RI-
sångpedagogerna hon intervjuade i sin studie även varit fria på det sätt att de inte hade haft 
några förebilder inom yrket RI-sångpedagog att jämföra sig själva med, vilket även är en 
möjlig slutsats att dra från mina informanters intervjuer (2003). Detta kan också förklara 
varför de alla använt sig av fortbildningar och kurser för att utarbeta sina respektive 
sångmetodiska grepp, då de varit tvungna att ta till ytterligare redskap för att forma sin 
undervisning i brist på utbildning i RI-sång under sina egna ursprungliga utbildningar. De har 
varit med och skapat det som nuvarande studenter kommer att se som RI-sångundervisning i 
framtiden.  
 
Samtliga informanter framhärdar att de har utvecklat individuella och därmed unika 
undervisningsmetoder. Trots detta finns det paralleller som går att dra mellan dem, bland 
annat individanpassad undervisning, ”genrelös”, språkets betydelse samt tydlighet i 
sångundervisningen. Individanpassad undervisning är en punkt de har gemensamt vilken 
samtliga tycker är viktig på grund av att de vill kunna möta varje enskild elevs behov. 
Individuell och individanpassad undervisning har en lång tradition och har många fördelar då 
sångpedagogen kan anpassa undervisningen utefter den enskilda elevens förutsättningar och 
behov (Arder, 2005). När en sångpedagog får en ny student är det därför, enligt Arder, viktigt 
att kartlägga vad studenten har för mål och ambitioner vad gäller sin sångliga utveckling 
(2005). Detta är dock ingenting som verkar vara specifikt för just RI-sångundervisning enligt 
Arder, utan även något som den klassiska sångundervisningen bör ägna sig åt (2005). 
”Genrelös” är en annan parallell som går att dra. Ordet syftar till att arbeta med fokus på 
röstinstrumentet istället för att undervisa efter en specifik genre eller med en viss repertoar. 
Det största målet med undervisningen är att arbeta upp en bra sångteknik hos studenten. Valet 
av repertoar för att uppnå detta blir mindre betydelsefullt, repertoaren blir endast ett verktyg 
för att uppnå målet. Enligt både Arder (2001) samt Moberg och Uggla (1984) är det 
betydande att studenten själv får vara med och bestämma över vad de använder sig av för 
repertoar i undervisningen. Åsikter om ”genrelös” sångundervisning går även helt i linje med 
sånglitteraturen från Sadolin (2009). Hon skriver i sin bok att hon har utformat en sångteknik 
som kan appliceras på alla musikstilar vilket då också skulle kunna benämnas som en 
”genrelös” sångteknik. Språkets betydelse och gestaltning av text är ett betydande moment i 
sångundervisning. Liknande åsikter om texten betydelse finns hos Moberg och Uggla (1984). 
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De skriver att träning i att uttala ord tydligt, gestalta dem så att textförfattarens syfte 
framträder och att med ansiktsuttrycket understryka textens innehåll är sådant som borde 
finnas med i sångundervisning. En strävan efter att vara tydlig i sångundervisning och även 
kunna ge bra och utförliga förklaringar till varför exempelvis vissa sångövningar utförs är 
även essentiellt. Med bättre insikt i röstinstrumentet kan lönlös och skadlig övning undvikas. 
När lärare kan ge specifika instruktioner behöver sångaren inte längre öva sig i sång efter 
vaga anvisningar (Sadolin, 2009). Detta går även att koppla till Sundbergs bok Röstlära 
(2001) där han ingående studerat och förklarat röstinstrumentet och dess funktioner i syfte att 
förtydliga vad som händer när rösten används.  
 
Uppfattningen om RI-sångens utveckling vid musikhögskolorna varierar inte särskilt mycket. 
Upplevelser om att ämnet mottogs med viss tvekan och skepsis inom musikhögskolorna var 
något två av informanterna drabbades av på ett negativt sätt. Negativt på det sätt att de blev 
ifrågasatta och nedvärderade av vissa kollegor. Hellström skriver att det fanns en slags 
värdeskala vid de högra musikutbildningarna gällande olika genrer under 
antagningsprocessen där all annan genre förutom den klassiska missgynnades, där ibland 
gehörsspelare och improvisatörer som ägnade sig åt den afroamerikanska genren (2003). De 
som tycks ha reagerat störst på introduceringen av ämnet RI-sång och de nyanställda RI-
sångpedagogerna enligt två av informanterna var deras klassiska sångpedagogkollegor. Dessa 
kollegor verkar ha haft den största inverkan på informanternas upplevelser av att ämnet 
ansågs ha haft lägre status än den klassiska inriktningen hade vid musikhögskolorna. Ingen av 
informanterna uttryckte explicit att de själva hade någon teori om varför uppfattningen om 
dem och ämnet de lärde ut var som den var. Det fanns dock en underton i informanternas 
intervjuer om att de anade att de klassiska sångpedagogerna kände att deras egna yrken blev 
hotade av RI-sångpedagogernas ankomst till musikhögskolorna. Kan detta möjligen bero på 
att de klassiska sångpedagogerna agerat på den känslan av hot och på grund av den 
nedvärderat RI-sångpedagogerna för att på så sätt höja sig själva till en nivå där de kände sig 
säkra igen? Fler anledningar till varför ämnet ansågs vara lägre stående i status går att finna i 
den afroamerikanska genrens historia i Sverige som jag har redogjort för i mitt 
bakgrundskapitel. Hellström skriver att det finns en möjlighet till att rasism kan ha haft en 
påverkan på den afroamerikanska genrens introduktion vid musikhögskolorna i Sverige 
(2003). Bruér och Westin skriver även de att det förekom rasism i sammanhang med dessa 
genrer i Sverige, bland annat i recensioner om konserter där exempelvis genren jazz spelats av 
svarta musiker under 1900-talet (2006). Olsson skriver att kritiken som uttrycktes om 
musikområdet som innefattade de afroamerikanska genrerna främst riktades mot innehållets 
låga kvalitet samt bakomliggande tvivelaktiga värderingar (1993). Olsson skriver även att 
Sämus-utbildningen han utredde i sin avhandling fick lägre status än de etablerade 
musikinstitutionerna i Sverige bland annat på grund av att Sämus-utbildningen även inkludera 
genrer som populärmusik, rock och jazz i sin undervisning (1993). Från detta kan slutsatsen 
att genren var lägre stående i status rimligt dras vilket då även med stor trolighet lär ha 
påverkat hur den afroamerikanska genren mottogs vid musikhögskolorna i Sverige. Klivet 
från att ha varit en genre som endast spelades av musiker som inte själva gått en akademisk 
utbildning till att bli ett ämne som skulle undervisas vid musikhögskolorna i Sverige var 
troligtvis stort och inte oproblematiskt. Numer upplevs inte längre ämnet RI-sång som 
nedvärderat eller lägre stående i status än någon annan genreinriktning vid musikhögskolorna. 
RI-sång har förändrats från att vara ett ämne vilket en minoritet av studenterna vid 
musikhögskolorna utbildar sig inom till att ha minst lika många studerande som den klassiska 
sånginriktningen har. Ämnet har gått från att vara benämnt som ”annan genre” samt vara satt 
på undantag till att få en etablerad plats inom högre musikutbildning i Sverige med mer 
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specifikt benämnande namn, trots att dessa benämningar skiljer sig musikhögskolorna 
emellan.  

Metoddiskussion  
Genomförandet av metoden och metodansatsens tillvägagångssätt som användes i studien 
anser jag har gett en utförlig empiri för att uppfylla syftet. Informanterna fick under 
intervjuerna möjlighet att ge en utförlig bild av hur de upplevt att deras yrke har utvecklats 
över en längre tid samt även gett utrymme för egen reflektion om varför de valt att undervisa 
på det sätt de gör. Det var dock svårt att få en rättvis bild av hur en informants hela 
verksamma yrkesliv sett ut med endast en intervju utan uppföljande möten. Fler intervjuer 
samt genomgångar tillsammans med informanterna av det som sagts under intervjuerna hade 
gett studien en djupare förståelse för deras upplevelser av yrket. 
 
Studiens hade gynnats av att ha ett mindre omfattande syfte då forskningsfältet blev aningen 
stort nu. Intervjufrågorna var utformade för att ge en överblick över informanternas syn på 
yrket samt på deras egen verksamhet vilket resulterade i att fältet blev för stort. På grund av 
detta fördjupades inte någon av frågeställningarna egentligen på det sätt jag hade hoppats. 
Pilotintervjuer hade kanhända fått mig att inse att intervjufrågorna och syftet var för 
omfattande. 
 
Slutsatser som kan dras av resultatets analys i denna studie är inte några som kan appliceras 
på RI-sångpedagoger vid högre musikutbildningar i Sverige i allmänhet. Analysen ger endast 
en inblick i hur tre specifika RI-sångpedagoger har upplevt vissa skeenden i deras yrkesliv 
samt hur dessa tre har utformat sin sångundervisning. Analysen har dock påvisat hur RI-
sångundervisning kan utföras och utförs runt om i Sverige, vilket är av musikpedagogisk 
relevans för studien då andra kan få inspiration av det informanterna berättar om.  
 
Reliabiliteten av denna studien kan ifrågasättas då jag som forskare kände två av 
informanterna. Trots att informanterna blev tillfrågade att svara på intervjufrågorna som om 
det inte fanns något samförstånd oss emellan sedan innan finns det en risk att det inte gått att 
undvika. Detta kan ha resulterat i att viss information om vad informanterna upplevt under sin 
tid i yrket inte blev uttalade under intervjuerna. Den möjligt uteblivna informationen kan ha 
framkommit med en annan forskare som inte kände informanterna sedan innan.  

Vidare forskning 
Något som inte framgår av denna studie är vad som egentligen skiljer RI-sångundervisning 
och klassisk sångundervisning åt vid musikhögskolorna i Sverige idag. Vissa av de 
sångmetodiska grepp informanterna i denna studie använder sig av skulle likaväl kunna vara 
kopplat till klassisk sångundervisning, då många delar av deras sångundervisning handlar om 
att koncentrera sig på röstens utveckling snarare än genrespecifika sångliga drag.  
 
Det hade även varit intressant att veta hur andra, förutom RI-sångpedagoger, upplevde att 
introduktionen av andra genrer vid musikhögskolorna tedde sig. Hade informanternas 
klassiska kollegor liknande upplevelser? Har studenterna vid denna tiden upplevt något 
annat? Detta kan vara förslag på vad andra efter mig kan studera och forska om.  
 
Något jag inte valde att fördjupa mig inom i denna studie var genusperspektivet på RI-
sångämnet. Hur har yrket RI-sångpedagog påverkats av att det ursprungligen verkar ha varit 
ett kvinnodominerat yrke? Kan detta på något vis påverkat ämnets status och utveckling? 
Detta är frågor som skulle vara intressanta läsa om i framtida forskning.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Förfrågan till sångpedagoger  
 
Hej!  
 
Jag heter Matilda Lundström och studerar sista året på musiklärarutbildningen vid Örebro 
musikhögskola, inriktning instrument & ensemble med huvudinstrument sång. Den här 
terminen skriver jag mitt självständiga arbete, tidigare kallat C-uppsats, och har valt att forska 
i hur ämnet afroamerikansk sång har förändrats/utvecklats sedan det introducerades vid högre 
musikutbildningar i Sverige. Jag har valt att utreda detta genom intervjuer, och det är därför 
jag hör av mig till dig.  
 
Jag skulle vilja träffa dig och höra din berättelse om hur ditt yrkesliv som sångpedagog sett ut 
och hur du upplevt det. Metodansatsen jag använder heter just ”livsberättelse”, så frågorna jag 
kommer ställa kommer leda oss igenom ditt yrke från början till dit du befinner dig nu. Jag 
kommer skicka frågor i förväg som är lättare för oss båda om du svarar på i förhand innan 
intervjun. Intervjun kommer ta högst 1,5 timma och jag kommer spela in den.  
Den slutliga avhandlingstexten kommer att utformas så att din identitet, dina uttalanden och 
den skola du arbetat/arbetar för inte kan spåras. Intervjun är helt frivillig och du har rätt att 
avbryta den när du vill. Inget av det du säger i intervjun kommer användas utanför min studie, 
och det är endast jag och eventuellt min handledare som kommer höra inspelningen av den. 
Den kommer även raderas efter att min studie är färdigställd. 
 
Med förhoppning om att vi ses! 
 
Matilda Lundström 
Grankottevägen 85 D 70282 Örebro 
mobil: 073-73 65 040  
e-post: matildalundstrom@hotmail.com 
 
Handledare:  
Susanna Leijonhufvud  
susanna.leijonhufvud.oru.se 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 
Var utbildade du dig och till vad? Hur såg din utbildning/utbildningar ut? Vad innefattade den/dem? 
Vilken slags undervisning fick du i sång? 
 
Vilken var din första tjänst som sångpedagog?  
 
När du började undervisa på musikhögskolan, hur såg den tjänsten ut? Vad omfattade tjänsten? 
Tjänstebeskrivning. 
 
När fick du den tjänst du har idag? /När fick du den tjänst du hade senast? 

 
Detta skickas in skriftligt innan intervjun 

 
 

 Berätta om varför du valde att bli RI-sångpedagog. Varför pedagog överhuvudtaget? Vad var 

den utlösande faktorn? 

 Berätta om hur det var att undervisa afroamerikansk musik på musikhögskolan när du 

började där.  

 Berätta om hur du uppfattar att statusen på RI-sång har förändrats sedan den 

introducerades på musikhögskolorna. Vad är de största skillnaderna från nu och då? 

 Berätta om du har varit med om några motgångar eller svårigheter under din tid som 

RI-sångpedagog på musikhögskolan.  

 Berätta om hur du undervisar och anledningen till varför du undervisar just så. Liknar 

ditt sätt att undervisa sättet du själv blev undervisad på? Känner du att du fortfarande utvecklas som 

sångpedagog?  
 Har du fortbildat dig inom ämnet sång efter din första examen? I vad? Varför? 

 Berätta om hur ditt undervisningssätt utvecklats sedan du började yrket. 

 Berätta om dig själv som sångerska och hur det påverkat ditt yrkesutövande.  

 Finns det någon betydande händelse under dina år som sångpedagog som påverkade 

dig och ditt sätt att undervisa? 


