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Abstract  
Denna studie grundar sig i ett intresse för sång och sångteknik som berör begrepp som 

genrer, sound och effekter. I enlighet med mitt yrkesval som sångpedagog har även ett 

intresse för läromedel i sång varit till grund för detta arbete. Syftet med denna studie är att 

utveckla kunskap om hur ett eget sångundervisningsmaterial konstruerat för en specifik 

kurs på gymnasiet uppfyller sitt syfte. De frågeställningar som har styrt arbetets gång har 

behandlat hur en konstruktion av ett sångundervisningsmaterial kan gå till samt hur ett 

sångundervisningsmaterial kan användas av elever. Detta är delvis ett gestaltande arbete 

och en kvalitativ studie. Studiens metoder utgörs av aktionsforskning och intervjuer samt 

prövande av sångövningar och läsning av relevant sånglitteratur. Resultatet presenteras i 

två delar som besvarar de två frågeställningarna. Första delen av resultatet är ett 

sångundervisningsmaterial som belyser valda sångtekniska aspekter genom egna 

konstruerade genrepaletter. Andra delen av resultatet belyser elevernas tankar om 

sångundervisningsmaterialet.  

 

Nyckelord: sång, sångteknik, läromedel, musikdidaktik  
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Inledning 

Min största dröm har alltid varit att få hålla på med musik. Sjunga, spela, skriva musik och 

stå på scen. Jag var för något år sedan hemma hos mina föräldrar och rensade i några 

gamla lådor och där hittade jag 15 år gamla ljudinspelningar och texter, och i en bok stod 

det skrivet ”jag ska bli sångerska”. Allt eftersom åren har gått har jag varit med i otaliga 

bandkonstellationer, körer men även i olika soloprojekt. Sången var och förblir min stora 

passion. Eftersom jag var mycket ute och sjöng på olika tillställningar blev jag en dag för 

några år sedan tillfrågad om jag kunde hjälpa en bekant med hens sjungande. Jag hade vid 

denna tidpunkt aldrig undervisat i musik men tänkte att nog kunde jag ge något hjälpsamt 

tips. Vi träffades, hen sjöng för mig och jag gav feedback på framförandet. Till både min 

och den andra personens förtjusning fungerade mina tips och sången blev i både mitt och 

hens tycke ett önskat resultat. Denna upplevelse var otroligt kraftfull. Där och då föddes 

ytterligare en dröm: att en dag få arbeta som sångpedagog och att få vara den där personen 

som ger förutsättningar till ett rikt och lustfyllt musikliv.  

 

När jag nu gör min sista termin på musiklärarprogrammet är drömmen densamma och 

dessutom ett stenkast bort. Jag har under mina år som musiklärarstudent undervisat i sång, 

både i grupp och enskilt, och jag har försökt att svälja all information om sångpedagogik 

och sångmetodik som gått att få tag i. Något jag upptäckt under resans gång är att 

sångundervisningsmaterial, det vill säga läromedel i sång, är en bristvara om man söker 

efter material som särskilt är intresserad av sång i gymnasiets musikundervisning. Det 

finns en hel del nationella och internationella sångforskare som skrivit böcker och gjort 

DVD-videor, dock är dessa böcker svåra att få tag på och/eller kostar mycket pengar. I 

min mening kan de även ses som för generella och snäva eller för avancerade. Böckerna är 

heller inte utformade att fungera som undervisningsmaterial i skolan utan är mer riktade 

till de som önskar att professionalisera sin sång. 

 

Mina egna erfarenheter av att delta i sångundervisning har sett olika ut genom åren. I 

grundskolan sjöng jag i skolkör, vilket var den enda form av sångundervisning som fanns 

att tillgå. Undervisningen bestod av att sjunga visor och popmusik, ibland tvåstämmigt, 

men för det mesta unisont. Jag fick möjligheten att vara solist på några julkonserter och 

skolavslutningar men utan någon vidare guidning eller undervisning. Det viktigaste i 

skolkören var att inte sjunga ”falskt”. När jag sedan började studera vid 

musikestetprogrammet på gymnasiet fick jag tillgång till enskild sångundervisning. Denna 
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undervisning hölls av välutbildade sånglärare 35 minuter i veckan under tre års tid. Efter 

gymnasiet studerade jag ett år på musiklinje på folkhögskola, även där var det 

kontinuerliga träffar en gång i veckan. När ett år på folkhögskola hade nått sitt slut kände 

jag mig redo att söka till en musiklärarutbildning vid ett universitet. Grundutbildningen 

bestod av sång enskilt vid enstaka tillfällen och i grupp. Denna del bestod av tre terminer 

vilket motsvarade 90 högskolepoäng. Den vidare utbildningen bestod av enskild 

sångundervisning varannan vecka och även denna bestod av tre terminer och ytterligare 90 

högskolepoäng. Mina egna erfarenheter av att delta i sångundervisning har således bestått 

mestadels av enskild sång vilket gör att jag även kan se detta problem ur ett 

elevperspektiv.  

 

Under lärarutbildningens VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) samt vid de 

tillfällen jag arbetat med att leda andra i sång har jag känt ett starkt behov av ett 

undervisningsmaterial för sång, framförallt för enskild sång. Sett till 

undervisningsmaterial för övriga instrument finns det otaliga böcker om diverse 

speltekniker, fingersättningar och så vidare, medan böcker skrivna för sång endast 

levererar låtar, noter och ackord och sällan information om hur olika musikstycken kan 

eller bör sjungas. Genom att googla ordet ”sångundervisningsmaterial” består 

svarsträffarna övervägande av privata företag som erbjuder sånglektioner vid fysiska 

platser eller onlinekurser. Det vill säga, undervisning och material som inte är framtagna i 

syfte till att kunna tillämpas inom den svenska musikundervisningen i skolan. Om man 

istället googlar på ”läromedel sång” finner man en del metodlitteratur för sång. De 

läromedel i sång som är riktar sig mot grundskolan, är ofta utformade för att eleverna ska 

lära sig mer saker än att sjunga, exempelvis alfabetet eller landskapsdjur. Att sång och 

musik används för att stötta andra ämnen är ingenting som jag har något emot, dock anser 

jag att det är viktigt att musikämnet ses som ett självständigt ämne i skolan, eftersom det 

har egna kursplaner, bedömningskriterier och mål. Bristen i befintligt material har bidragit 

till ett intresse för att utforma ett eget undervisningsmaterial med grund i olika 

sångundervisningsmetoder, både baserat på forskning och mina egna erfarenheter.  

 

Eftersom min utbildning delvis riktar sig mot gymnasieskolan har mitt 

undervisningsmaterial utformats i enlighet med gymnasiets mål och centrala innehåll för 

kursen Instrument eller sång 1. Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen i kursen 

behandla följande centrala innehåll: 

• Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. 
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• Spel eller sång efter noter och på gehör. 

• Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form. 

• Grundläggande repertoar för det egna instrumentet. 

• Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder. 

• Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, alternativt 

grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta. 

• Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av program och 

medverkande, scennärvaro. 

• Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och elsäkerhet vid 

instrumentalspel eller sång. 

 

Ovanstående utgör de mål som eleven ska uppnå under gymnasiets första läsår. Till detta 

centrala innehåll tillkommer kunskapskrav i form av beskrivningar vad eleven ska uppnå 

för ett visst betyg. För betyget E används värdeord som viss säkerhet, tillfredställande, 

översiktligt, grundläggande och enkla. För betyget A används värdeord som säkerhet, 

utförligt, varierande, välgrundade och nyanserade.  

 

Mot denna bakgrund presenteras i nästa del studiens syfte och frågeställningar.



	

	

Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie är att utveckla kunskap om hur ett eget 

undervisningsmaterial konstruerat för kursen Instrument eller sång uppfyller sitt ändamål i 

sångundervisning. 

 

Ur syftet har två frågeställningar tagit form: 

 

- Hur kan ett undervisningsmaterial i sång konstrueras för att inkludera valda 

moment i kursen Instrument eller sång 1? 

- På vilka sätt kan undervisningsmaterialet användas av sångelever i kursen 

Instrument eller sång 1?  

Formuleringen om att undervisningsmaterialet ska fylla sitt ändamål för sångundervisning, 

avser att de moment som representeras i materialet ska vara förankrade i styrdokumentens 

mål för kursen Instrument eller sång 1 på gymnasiets musikestetiska program. Som 

studiens första frågeställning lyder kommer endast vissa moment i kursen att ligga till 

grund för undervisningsmaterialets utformning. Det finns två anledningar till att göra en 

sådan avgränsning. Den ena är att om alla moment från kursen Instrument eller sång 1 

skulle inkluderas skulle materialet bli för omfattade i relation till tiden för föreliggande 

uppsats. Den andra anledningen är att jag främst är intresserad av den instrumenttekniska 

aspekten som berör ”sound”. Sound, vilket betyder ljud eller ton, kan formas och göras 

om och konstrueras med röstens klangfärg och dynamik (Janzon, 2007). Som sånglärare 

vill jag kunna erbjuda en bred undervisning för att eleverna ska få möjligheten att lära sig 

behärska så många genrer som möjligt och inte behöva känna sig begränsade i sitt 

utövande. Inom ramen för detta arbete används dock endast två genrer som exempel. I det 

centrala innehållet för Instrument eller sång 1 beskrivs inte begreppet ”sound” eller genrer 

utan kallas där istället ”stil och form” (Skolverket, 2011), vilket jag anser motsvara 

innehållet i begreppet sound. Studiens andra frågeställning syftar till att ta reda på hur ett 

sådant undervisningsmaterial är användbart för sångelevers eget övande samt hur 

materialet kan agera som en tredje part i undervisningen.  
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Litteraturöversikt 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra kort för musikämnets framväxt i Sverige från 

1800-talet och fram till idag. Beskrivningar om sång och musik i grundskolan kommer att 

tas i beaktning men fokus rör framförallt sång-och musikundervisning på gymnasiet 

eftersom studien syftar till att verka i den arenan. En beskrivning av begreppet 

”undervisningsmaterial” och en inblick i de sångmetoder som används i sångundervisning 

idag presenteras även i denna del.  

 

Ett historiskt perspektiv på sång i skolan 
Den svenska skolan har genom historien haft i uppgift att fostra barn och ungdomar samt 

att förmedla olika typer av värden och tankar (Gustavsson, 2000). Under 1800-talet var 

musikämnet i skolan till för att fostra barnen i kristen tradition och sångundervisningen 

var enbart ett sätt att förbereda eleverna för deltagandet i gudstjänsten. Den som ledde 

musikundervisningen var bygdens kantor och de elever han ansåg odugliga fick heller inte 

delta sångtimmarna. Lite senare under samma sekel gick fostrandet ifrån kyrklig 

propaganda till att främja fosterlandskärlek och en tanke om att roa barnen genom sång. 

Sången skulle också bidra till personlig utveckling och under början av 1900-talet skulle 

skolmusiken väcka sinne för tonkonsten, bilda rösten och gehöret och ge barnen en 

repertoar att sjunga både inom och utanför skolan. Man införde så kallade ”stamsånger”, 

en färdig repertoar som alla elever fick ta del av. Lite senare under 1900-talet diskuterades 

de om musikämnet skulle innehålla fler moment än sång och 1955 byter skolämnet namn 

från ”sång” till ”musik”. En ny läroplan trädde i kraft 1962 och ämnet musik inkluderade 

då sång, spel, lyssning och musikskapande. Sång var dock centralt trots att stamsångerna 

avvecklades några år senare (Gustavsson, 2000). 1962 är även ett viktigt årtal för den 

svenska skolan. Det markerar övergången från de parallella skolsystemen som skiljde 

elever åt beroende på klass och kön, till ett gemensamt skolsystem. Skolan går då ett steg 

närmare en jämställd tillvaro där allas rätt till utbildning blir central (Edgren, 2011).  

 

Med populärmusikens inträde i skolan genomgick ämnet en stor förändring under 80-talet 

då musiksalar utrustades med instrument anpassade för pop- och rockensemble 

(Gustafsson, 2011). En ny läroplan infördes (Lgr80), sången tappade sin centrala roll och 

blev ett delmoment i undervisningen. Även när ännu en ny läroplan tog vid (Lpo94) var 
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sång ett delmoment tillsammans med spel, dans och rörelse. Dessa moment skulle utföras 

solo såväl som i grupp (Gustavsson, 2000).  Lpo94 utökades sedan med Kpl2000 där en 

formulering om sång som betonar vikten av att eleven utvecklar tillit till den egna 

sångförmågan och medvetenhet om dess utvecklingspotential (Skolverket, 2011). I den för 

tillfället gällande läroplanen Lgr11, läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2011), utgör sång fortfarande en del av ämnets kärna. Sång ska 

enligt Lgr11 syfta till att ge elever förutsättningar att utveckla sina musikaliska förmågor 

genom att använda röst, utveckla tilltro till sin sångförmåga, samt sjunga i olika former 

och genrer. I slutet av årkurs 9 är kunskapskravet: att följa rytm och tonhöjd i gemensam 

sång samt att eleven ska uppvisa att sjungandet anpassas till en musikalisk helhet och 

utövas med teknik och karaktär. Eleven ska också uppvisa att sjungandet används som 

medel för att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck samt bidra till 

skapande genom att pröva kombinationer av musikaliska byggstenar och komponera i 

form och stil (Skolverket, 2011).  

 

Den svenska gymnasieskolan har en annan historisk bakgrund än grundskolan. 

Gymnasieskolan har exempelvis aldrig varit obligatorisk, detta olikt grundskolan. 

Föregångarna till gymnasieskolan var läroverken och lärdomsskolan som uppstod under 

medeltiden, vars syfte var att utbilda präster och ämbetsmän. I lärdomsskolan var latin, 

kristendom och kyrkosång, huvudämnen vilket betyder att musik även var centralt vid 

denna tidpunkt i högre utbildning. I samband med reformationen under 1500-talet 

upprättades svenska som undervisningsspråk och lärdomsskolor - gymnasier - upprättas 

för blivande präster och ämbetsmän. För borgarklassens barn inrättades en lägre 

lärdomsskola, trivialskola (Rimm, 2011). Under 1600-talet blev Sverige en stormakt vilket 

krävde utbildade jurister, ämbetsmän och diplomater. Därför inrättades 1649 tre olika slag 

av läroanstalter: trivialskolor, gymnasier och akademier.1 Under 1800-talets första halva 

skedde drastiska förändringar inom skolreformen då medelklassen började ställa krav på 

att högre utbildning skulle få vara till för fler än endast barn från välbärgade familjer. I 

flera läroverk och gymnasier ingick musik (i form av sång) som en självklar del i 

undervisningen. 1865, efter införandet av folkskolan, delas läroverken upp i reallinje och 

latinlinje där klassundervisning i musik var centralt. Det fann även utrymme för ”särskilt 

begåvade elever” att ta instrumentalundervisning, vilket gjorde att ett behov för 

sammusicerande (sång och spel) började växa fram. Under 1900-talets första halva 

genomfördes en skolutredning med syfte att se till att även de lägre inkomsttagarnas barn 

																																																								
1	http://www.lararnashistoria.se/node/109.		
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skulle ha rätt till bra utbildning. I denna skolutredning betonades också vikten i estetisk 

utbildning, dess potential att skapa samhörighet och glädje samt hur viktigt det är att utgå 

från elevers skapande förmåga och musikaliska spontanitet. Musikämnet fick därmed en 

roll som innebar att fostra till musik samt att fostra samhällsmedborgare genom musik 

(Lilliedahl, 2013).  

 

Under 1960-talet tillkom två-åriga yrkeslinjer för den svenska gymnasieskolan, däribland 

estetisk-praktisk linje och musiklinje (SOU 2002:120, bilaga 4). De tre första läroplanerna 

för gymnasieskolan betonar musikämnets funktionella nytta det skulle ha för 

samhällsklimatet medan Lpo94 för grundskolan öppnar för ett mer handledande arbetssätt 

och lämnar öppet för alla genrer att ta plats i skolan (Lilliedahl, 2013). 1970 

sammanfördes alla typer av högre utbildning (efter grundskola) till samlingsnamnet 

gymnasiet och det infördes en samlad läroplan för gymnasieskolan, Lgy70 (Läroplan för 

gymnasieskolan 1970), vilket tillämpades 1971/72.2  

 

När Lpf94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) infördes blev Estetisk Verksamhet ett 

obligatoriskt ämne i gymnasieskolan. Syftet med kursen var att eleverna själva skulle ta 

ansvar för sitt skapande och bildning (Backman Bister, 2014). Fokus låg inte längre på 

sång utan man värderade ensemblespel som ett sätt att bilda eleverna och fostra dem i 

olika värden, exempelvis att de under sådana demokratiska former skulle nå kunskaper, 

färdigheter och ansvarskänsla (a.a. 2014). Nästa större förändring för det svenska 

skolsamhället, såväl för grundskolan som för gymnasiet, är när 2011 års läroplaner införs 

(Lgr11 & Gy11). I Gy11 delas programmen in i studieförberedande-och 

yrkesförberedande program. För musikämnet och de övriga estetiska ämnena innebar detta 

att estetiska program blev mer likt det samhällsvetenskapliga programmet samt att ämnet 

Estetisk Verksamhet försvann. I och med att estetisk verksamhet försvann fick inte alla 

elever tillgång till exempelvis musik utan eleverna får istället själva söka till ett estetiskt 

program för att ha möjligheten att utbilda sig i musik på gymnasiet (a.a. 2014). Estetisk 

verksamhet finns dock kvar som ämne i de estetiska programmen (Skolverket, 2011).  

 

Sångundervisning i skolan 
Sång förekommer i gymnasieskolans musikundervisning men utgör inte ett eget ämne 

(Skolverket, 2011). I det estetiska programmet i musik finns det därför ingen specifik 

																																																								
2	http://www.lararnashistoria.se/node/109	
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kursplan eller utförlig syftesformulering för sång i musikundervisningen på gymnasiet. 

Sång ingår dock i kursen Instrument eller sång, vilken presenterats tidigare i uppsatsens 

inledningskapitel. Det som finns att tillgå är den punktlista som Skolverket tillhandahåller 

där det centrala innehållet utgör riktlinjerna för kursens innehåll som även denna nämns i 

inledningen. Det som är gemensamt är syftesformuleringen för hela musikämnet, vilket 

också tillskrivs instrument-eller sångkursen. Skolverket beskriver att musikämnet ska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både 

solistiskt och i ensemble. Undervisningen ska bidra till att eleverna ska kunna analysera 

och tolka musikupplevelser samt utveckla kreativitet och förståelse av samband mellan 

detalj och helhet. Eleverna ska ges olika metoder för musikinstudering och undervisningen 

ska stärka motivation och självförtroende i musikutövandet. Undervisningen ska även ge 

möjlighet att utveckla kunskap om röstens fysiologi och utöva musik från olika tider, 

kulturer och stilarter. Eleverna ska ges möjlighet till genrebreddning.   

 

I det centrala innehållet för kursen Instrument eller sång 1 nämns bland annat 

”grundläggande musikalisk tolkning, stil och form” (Skolverket, 2011). Det skulle kunna 

sammanfattas till begreppet genrekännedom (min egen tolkning). Nationalencyklopedin 

definierar genre som ”Typ av konstnärlig framställning med vissa gemensamma stildrag 

eller innehållsliga faktorer” (NE, 2018-03-12). Bergesen Scheis (2007) undersökning av 

professionella sångare visar att genrer utgör avgörande aspekter för sångares 

identitetsskapande. Ytterligare en studie av Ruud (1997/2013) visar att sång relaterar till 

identitetsskapandet, exempelvis utifrån vilken genre sångaren väljer att sjunga. En 

upplevelse som författaren exemplifierar är när en klassisk sångare prövar att sjunga 

populärmusik och bemöts med responsen att det låter ”fel”. Denna upplevelse kan 

resultera i att sångaren skäms för sin röst när hen sjunger. 

 

Borgström Källéns (2014) studie belyser de förväntningar som ställs på sångare i 

gymnasiets musikensembleundervisning. Sångare förväntas bland annat att instudera 

musik i andra rum än i lektionssalen medan övriga ensemblegruppen övar sina stämmor 

tillsammans med läraren. Sångeleverna uppfattades av musiklärarna som självgående och 

eleverna lämnade lektionssalen utrustade med dator och internet för att hitta sångtexter 

och lyssna på den musik som skulle instuderas.  Även i Asps (2015) studie förväntas 

sångelever i gymnasiets ensembleundervisning instudera sång utan lärare i en annan lokal 

än övriga ensemblen. Hans studie visar även att lärare bad sångelever att öva sångstämmor 

och sånginterpretation men att det sällan följdes upp när lärarna undervisade i ensemblen, 
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det vill säga, att eleverna fick undermålig feedback. Enligt Borgström Källén (2014) 

förväntades inte heller sångelever på gymnasiet vara med och jamma i samma 

utsträckning som de elever som spelade övriga ensembleinstrument.  

 

I en studie av Onsrud (2013) framkommer det att grundskoleelever ser på sång som 

någonting man ”har” i jämförelse med andra instrument som man behöver lära sig att 

bruka. Onsrunds forskning handlar till stor del om skolelevers musicerande och hur musik 

brukas i relation till genusstrukturer. Resultatet är dock relevant även i denna studie trots 

avsaknad av genusperspektiv då denna syn på sång kan förekomma i olika situationer. 

Liknande resultat från Richards och Durrants (2003) forskning visar att deltagare inte 

ansåg sig ha förmågan att sjunga eller möjligheten att utveckla sångförmåga. Denna studie 

gjordes med en grupp vuxna som själva inte titulerade sig som sångare.  

 

De kroppsdelar som människan använder för att producera ljud kan benämnas som 

”röstorganet”, och enligt Sundberg (1986) ska det betraktas som ett ljudverktyg som 

sångare använder som ett musikinstrument. Mer specifikt beskriver Sundberg sång 

röstljud som ” (…) att man rör på läppar, tunga, käke, struphuvud och andra delar av 

röstorganet, allt medan en luftström passerar genom struphuvud och ansatsröret, vilket är 

benämningen på den hålighet som bildas av svalget och munhålan. På detta sätt ger man 

upphov till ljud, som lämpligen kallas röstljud. Sådana röstljud kan sedan vara talljud eller 

sångtoner beroende på syftet med den” (Sundberg, 1986, s 9). Hur rösten används är 

orsaken till hur rösten låter, vilket Azul (2013) benämner som vokalt beteende. I 

undersökningar av röstens rörlighet framgår det att det är möjligt att förändra både 

stämband och ansatsrör för att nå andra delar av röstregistret än det ”normala” (det vana) 

menar Azul. Även Azuls studie grundar sig i ett genusperspektiv, dock är resultatet 

användbart i denna studie då vokala beteenden kan förekomma i alla sorters sociala 

kontexter.  

 

 En avgörande skillnad mellan sånginstrumentet och andra musikinstrument är att det 

varken är möjligt att se sånginstrumentets alla delar, och inte heller möjligt att spela på 

(med händer/fötter) till skillnad från ett annat musikinstrument (Vitale, 2008). Detta 

medför att sångarens gestik blir ett sätt att visualisera osynliga processer i sångarens 

inlärning, och kan fungera som en metod i sångundervisning. Enligt Welch (2005) kan 

sångares inlärningsprocess och sångutveckling sammanfattas till några aspekter som 
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främjar detta: att få delta i musikalisk lek och upptäckande, att dela sitt sjungande med 

kamrater och mer kunniga sångare samt att improvisera och komponera egna sånger.  

 

At any age, development can be supported or hindered by a number or factors, such as the 

appropriatiness of a given task set by an adult in relation to current singing capabilities, 

the expectations on peers and/or the value placed in singing (and certain types of singing 

behavour) within the immediate culture (Welch, 2005, kapitel 16, s. 325).  

 

Det Welch (2005) lyfter i ovanstående citat tolkar jag som att sångutveckling, oberoende 

av ålder, handlar om att individen bör få de utmaningar som bäst lämpar denne. Likt Azul 

(2013) talar Welch om vokalt beteende, i detta fall genom termen ”singing behavour” som 

innefattar hur rösten formats av olika sociala interaktioner.  

 

Vad är ett sångundervisningsmaterial?  
Ett undervisningsmaterial, oberoende av vilket ämne det används i, kallas i grundskola 

och gymnasiet för läromedel (Skolverket, 2011). Vad är då ett läromedel? Skolverket 

definierar begreppet enligt skolförordningen (1971) där ett läromedel beskrivs som ”alla 

de resurser som kan användas i en undervisningssituation”. Definition som minskades 

senare ner av SIL (Statens institut för läromedel) till så kallat ”basläromedel” som 

innefattade läroböcker som exempelvis kursböcker textböcker och bibeln, men även 

talböcker och arbetsinstruktioner. Idag innefattar begreppet läromedel även texter och 

andra former av representationer i radio, TV, film, tidning, teater, spel, och datorer. Det 

man kan konstatera är att skolförordningens definition av begreppet från 1971 kvarstår. 

Skolverket skiljer dock på ”pedagogiska texter för organiserad undervisning” eller 

formellt lärande och ”pedagogiska texter för informellt lärande”. Det informella lärandet 

är lärande som sker utanför skolarenan till exempel i föreningsliv, på kvällskurser eget 

sökande på internet med mera. Den största skillnaden är att texterna inte är anpassade till 

skolan och de rådande kursplanerna. 

 

Metoder för sångundervisning  

Vilka värderingar presenteras inom begreppet ”sångteknik”? Enligt Arder (1996) innebär 

sångteknik ett insiktsmässigt bruk och behärskande av hållning, andning, stöd, klang, 

register, intonering och artikulation. Utöver detta innefattar sångteknik allt som 

tillkommer för att skapa musikaliska variationer så som dynamik, fraseringar etc. Sadolin 
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(2009) anser att teknik är ett hjälpmedel som vi använder för att uttrycka oss och att den 

viktigaste aspekten är just uttrycket – att förmedla ett budskap. Hon fortsätter med att 

beskriva sångteknik som kunskap om stämbandens sätt att arbeta, röstproduktionens 

fysiologi samt kroppens anatomi.  

 

Även om begreppet sångelever benämner eleverna som ett kollektiv, så utgör de 

nödvändigtvis inte en homogen grupp. Det innebär bland annat att sångelever har olika 

förutsättningar och lär sig på olika vis (Arder, 1996). Detta ställer krav på den som 

undervisar i sång och sångpedagogen blir således en ramfaktor i undervisningen. 

Människan bakom pedagogen – dess tidigare erfarenheter, värderingar och självinsikt 

spelar en stor roll och präglar därmed undervisningen. Detta gör att som sångpedagog bör 

man vara förberedd på att möta olika önskningar och förväntningar från elevens sida. Till 

exempel bör man vara beredd på att möta elevens önskningar om att lära sig specifika 

tekniker eller genrer. För att bemöta elevers önskade målbild, ge dem möjlighet till en 

bred repertoar och genrekännedom, bör sångpedagogen ha ett minimum av kunskap inom 

många områden. Enligt Arder är det inte bara kompetensen inom sång som är viktig för 

pedagogen utan även de pedagogiska och psykologiska faktorerna. Det kan exempelvis 

innebära kunna sätta sig in i andras problem och ge rätt vägledning till rätt elev. Arder 

beskriver vidare att en kritisk analys av den egna sångundervisningen är en förutsättning 

för sångpedagogers didaktiska arbete och vidareutveckling. 

 

När en pedagog får en ny sångelev är det viktigt att kartlägga mål och ambitioner i relation 

till sångutveckling och sångpedagogen bör även ta hänsyn till elevens 

lärandeförutsättningar (Arder, 1996). Helt grundläggande för sångutövandet är själva 

sångtekniken, vilket är det primära redskapet för att kunna ge sångeleven möjlighet till det 

uttryck den önskar och som målbilden kräver. Arder hävdar att det är enklare att bygga 

upp en god teknik i början av sitt utövande än att förändra invanda mönster i ett senare 

skede. Hon jämför även sångtekniska aspekter med bilkörning och menar att det i början 

krävs mycket koncentration och tänkande men att det mer och mer automatiseras ju 

säkrare man blir.  

  

När det handlar om att välja repertoar till sångelever som anser sig som nybörjare är det 

några faktorer som Arder (1996) anser viktiga. Att anpassa tonarter, inte välja för svåra 

melodier och rytmer och undvika främmande språk är några av hennes förhållningssätt. 

Hon anser också att läraren bör ta hänsyn till vad eleven önskar att sjunga och vilken 
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genre som den föredrar. Allt eftersom eleven utvecklas är det viktigt att eleven tidigt lär 

sig goda övningsvanor. Arder menar att även detta är pedagogens ansvar, att hjälpa eleven 

att etablera dessa vanor och att kvaliteten är långt bättre än kvantiteten. Läraren bör därför 

lägga mycket tid på att instruera eleven hur de bör öva för att nå ett visst mål. 

  

Internationella sångmetoder har under de senaste decennierna även fått fäste i Sverige. 

Några av dessa är Estill-metoden, SLS (speach level singing) och CVT (complete vocal 

technique). 

 

Jo Estill är lärare, forskare, sångerska och grundare till Estill Voice Training (tidigare 

kallat Estill Voice Craft, 1988) och Compulsory Figures For Voice. Estill är även grundare 

till begreppet Belting som idag är känt inom sångkretsar. Metoden har sin grund i tre 

begrepp; Craft, Artistry och Magic (https://www.estillvoice.com/pages/philosophy, 2018-

03-12) Craft, som är första steget handlar om att lära sig att behärska komponenterna som 

utgör rösten och de olika sounden. När man behärskar detta hävdar Estill att det finns 

obegränsat med alternativ att alternera rösten utan att skada den. De funktioner som tillhör 

Estillmetoden är tal, falsett, twang, sob, opera och belting. Artistry, det andra steget, 

kräver kunskap om och demonstration i stilistiska element för ett framträdande, med andra 

ord hur Craft används vid ett framträdande. Det sista steget, Magic, är det som uppnås när 

Craft och Artistry samverkar och gör framträdandet till det som Estill beskriver som 

”breath-taking” och ”goose-bump-raising” (Estill, 2018).   

 

SLS (Speach Level Singing) grundades av Seth Riggs och har använts av en mängd olika 

kända sångare. Grunden i SLS är att struphuvudet ska behålla sin ursprungliga låga 

position och ska aldrig åka uppåt samt att stämbanden alltid ska vara täta, vilket innebär 

ingen luft på tonen (Riggs, 2018). Där struphuvudet är när du pratar ska det vara när du 

sjunger. Om struphuvudet åker uppåt använder du fel muskulatur, svaljmuskulaturen, 

enligt Riggs (http://www.speechlevelsinging.com/slsmethod.html, 2018-03-12). Det pratas 

även om svårare områden i rösten som Riggs kallar Bridges. Bridges i rösten är olika 

passager från en del i registret till en annan. Dessa passager är ett resultat av att våra 

stämband ändrar form beroende på om man ska sjunga ljusa eller mörka toner. Riggs 

anser att denna typ av sångteknik går att applicera på alla typer av genrer eftersom det inte 

handlar om vad du sjunger utan hur du sjunger. 
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Under de senaste tjugo åren har åtskilliga metoder för att utveckla sjungande presenterats 

inom musikfältet, med varierade sätt att benämna sångens olika aspekter. Enligt Zangger 

Borch (2016) beror detta dels på att röstforskare, logopeder, sångpedagoger och så vidare, 

inte har kunnat enas om bland annat terminologi och registerbenämningar, eftersom det 

finns mer än hundra begrepp som tillämpas på olika vis. Anledningen till att bland annat 

registerfrågan är väl omdebatterad kan vara den inbyggda svårigheten att höra och 

definiera vad som händer på stämbandsnivå och vad som är ett resultat av resonansen 

(Zangger Borch, 2016). Röst-och sångforskare försöker ständigt finna termer för att 

undkomma att rösten som instrument inte behöver begränsas till de traditionella tudelade 

begreppen ”bröstklang” och ”huvudklang” (Zangger Borch, 2005). Sadolin (2009) 

beskriver dessa två begrepp som ”klassiska” och är till för att benämna de ljud som lämpar 

sig för klassisk sång, det vill säga opera eller dylikt. Cathrine Sadolin är en dansk röst-och 

sångforskare som är grundare till sångmetoden CVT eller Complete Vocal Technique 

(Komplett sångteknik på svenska). CVT har blivit en ledande metod internationellt som 

också börjat etableras mer och mer i den svenska skolan, då framför allt i gymnasieskolan 

och på Universitet. CVT är även en metod som jag stött på i min musiklärarutbildning, 

och som har influerat det sångundervisningsmaterial som jag skapat. Därför anser jag att 

en kort redogörelse för CVT är relevant i detta kapitel.  

 

Sadolin (2009) utgår ifrån fyra huvudämnen: De tre grundprinciperna - att säkerställa en 

sund röstproduktion; De fyra funktionerna - att välja vilken ”växel” man ska använda när 

man sjunger; Klangfärger – att göra ljudet ljusare eller mörkare och Effekter – att 

åstadkomma specifika ljudeffekter som exempelvis distorsion.  

 

De tre grundprinciperna är stöd, nödvändig twang och undvik framskjuten käke och 

spända läppar (Sadolin, 2009). Stöd innebär att motarbeta diafragmans naturliga strävan 

att släppa ut den luft som har inandats. Detta motarbete ska ske i en seg och kontinuerlig 

rörelse där samspelet mellan mag-, länd- och ryggmuskler utgör det värdefulla stödarbetet. 

Nödvändig twang eller när man ”twangar” blir larynxtubens öppning mindre genom att 

kannbrosken och den nedre delen av struplocket förs närmare varandra. Man skulle kunna 

med ett förenklat sätt beskriva det som att struphuvudet antar en högre position och 

mellanrummet i svalget (mellan tunga och mjuka gommen) blir mindre. Detta gör att 

ljudet blir klarare och tätare och kan öka volymen med upp till 15 decibel. Nödvändig 

twang är en förutsättning för alla funktioner, klangfärger och effekter för att ha en korrekt 
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teknik och obehindrad röstanvändning. Genom att undvika framskjuten käke och spända 

läppar undviker man även att få spänningar kring stämbanden.  

 

De fyra funktionerna (Sadolin, 2009) är Neutral, Curbing, Overdrive och Edge. Neutral är 

en icke-metallisk funktion, vilket innebär att den är mjuk och generellt svag. Neutral delas 

in i två kategorier – med och utan luft. Curbing är en halv-metallisk funktion. Karaktären 

är till viss del hård och till viss del mjuk. Curbing låter återhållet och lite klagande. 

Overdrive är en hel-metallisk funktion och är ofta stark, ropande och direkt. Edge är den 

andra hel-metalliska funktionen och dess karaktär är ljus, skarp och skrikig.   
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Teori 

Följande avsnitt kommer att behandla de teoretiska utgångspunkterna för detta arbete. För 

att analysera studiens resultat används vissa områden inom fältet musikdidaktik samt ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och undervisning.  

 

Musikdidaktik  
Didaktik har tidigare betraktats som en teoretisk vetenskap om undervisning medan 

didaktik idag definieras som praktisk-teoretisk disciplin eller vetenskap (Arder, 1996). 

Arder beskriver Hiim och Hippes (1993) definition av begreppet som praktisk teoretisk 

planering, genomförande, utvärdering och kritisk analys av undervisning och lärande. 

Didaktiken utgör pedagogikens kärna och den allmänna pedagogiken rymmer 

skolpedagogik, skoldidaktik, allmän didaktik och ämnesdidaktik (Uljens, 1997). Didaktik 

grundar sig således i beprövad erfarenhet och vetenskaplig kunskap (Bengtsson & 

Kroksmark, 1993). 

 

Ämnesdidaktiken utgör det minsta fältet och benämns i denna studie som musikdidaktik. 

Hanken & Johansen (1998) beskriver musikdidaktik som ”(…) alla de beslut man måste ta 

i relation till den musikpedagogiska verksamheten, om förutsättningarna och betingelserna 

för verksamheten och om de överväganden man gör i det sammanhanget” (Hanken & 

Johansen, 1998, s 132). Författarna hänvisar till den didaktiska relationsmodellen av 

Bjarne Bjorndahl och Sigmund Lieberg (1978) där didaktiska frågor kan utläsas och 

ställas inför undervisningssituationer. Modellen ska fungera som ett hjälpmedel i det 

pedagogiska arbetet, bland annat i planeringen (a.a. 1998). Till att börja med bör läraren 

ställa sig frågan om vad som ska läras och vad som är målet med undervisningen. Utifrån 

målbilden bör läraren sedan skapa ett innehåll som syftar till att uppnå dessa mål och 

därefter välja metod/metoder för detta. Läraren ska också bedöma elevernas prestationer 

och bör därför välja en bedömningsstrategi som ger rättvis och noggrann bedömning. 

Utöver dessa frågor bör läraren sedan utvärdera och reflektera över undervisningen för att 

eventuellt förbättra och utveckla (Hanken & Johansen, 1998).  
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Bild: Författarens rekonstruktion av Den didaktiska relationsmodellen av Bjorndal & Lieman, 1978. 

 

Den didaktiska relationsmodellen gör att det tydligt hur dessa faktorer samverkar men 

även påverkar varandra. Modellen synliggör hur alla faktorer hänger samman och att 

läraren bör ha alla dessa faktorer i åtanke när denne planlägger musikundervisningen 

(Hanken & Johansen, 1998). Författarna beskriver därför att ”en god undervisning” inte 

kan tillskrivas ett visst sätt att arbeta på utan varierar beroende på exempelvis vilka elever 

man har framför sig eller klassrumssituation. Vidare säger Hanken och Johansen att 

musikpedagogen har villkor och förutsättningar att förhålla sig till när det handlar om 

musikdidaktik som kan sammanfattas i två kategorier: elev- och lärarförutsättningar och 

ramfaktorer. Med elevförutsättningar menas att eleverna kommer till musiklektionen med 

egna förkunskaper, erfarenheter, önskningar och behov. För att eleven skall uppfatta 

undervisningen som meningsfull bör dessa behov tillgodoses och läraren bör fatta sina 

didaktiska beslut med detta i åtanke. Hanken och Johansen beskriver vidare att det handlar 

om att eleven ska känna trygghet och motivation för att kunna utvecklas.  

Lärarförutsättningar innefattar att lärare också har uppfattningar och föreställningar om 

vad som är bra undervisning och detta speglar vilken musik som spelas under lektionerna, 

vilka metoder som används och vilka målsättningar lärare väljer att prioritera. Lärarens 

roll i elevers utveckling handlar om att läraren tillför och stöttar elever i att aktivt ta över – 

appropriera – redskap som berikar deras musikupplevelser (Wallerstedt, Lagerlöf och 
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Pramling, 2014). Dessa redskap fungerar som kommunikation mellan människor men 

också som verktyg mellan människor och musik, både när det gäller uttryck och intryck. 

Den andra huvudkategorin är ramfaktorer. Detta kan innebära att läraren måste förhålla sig 

till exempelvis tid, en läroplan, material, utrustning, lokaler och så vidare. Ramfaktorer 

kan även vara pedagogik och olika metoder enligt Hanken och Johansen (1998).   

 

Även Arder (2007) använder sig av den didaktiska relationsmodellen när hon beskriver 

musikdidaktik, men med ett speciellt fokus på sångundervisning (Arder, 2007, s 20). Den 

modellen hon utgår ifrån är inspirerad av Hiim & Hippes (1993) modell och fungerar som 

ett analysredskap som ska hjälpa pedagogen att reflektera över sin undervisning. En 

skillnad är dock att i Arders modell är ”metoder” utbytt mot ”lärandeprocessen” och hon 

menar att det är ett relativt nytt begrepp inom didaktiken. Det behandlar både vad man 

väljer och gör i undervisningen och bakgrunden till dessa val. I ett didaktiskt sammanhang 

blir ”metod” associerat med den delen av ett undervisningsupplägg som inte direkt är 

professionellt förankrat. För att förtydliga, ”metod” i detta avseende kan även vara olika 

organiseringsformer så som klassundervisnings, gruppundervisning eller individuell 

undervisning (Arder 2007). Metod kan även innebära att man antar ett system som passar 

för både den elevkategorin man undervisar och den kunskap som ska förmedlas. 

Begreppet metod har dock fått en annan betydelse i sångpedagogiska sammanhang. En 

metod kan exempelvis vara bunden till en specifik pedagogs sätt att undervisa på, eller 

knutet till en speciell institution eller tradition. Metod kan i sångpedagogiska sammanhang 

även vara en sångteknik och Arder beskriver att det i princip finns lika många metoder 

som det finns sånglärare. Som tidigare nämnt i min litteraturöversikt beskriver även 

Zangger Borch (2016) denna företeelse. Arder (2007) väljer därför att byta ut ”metod” 

mot ”lärandeprocessen” och tillskriver begreppet en rad andra faktorer som motivation, 

kommunikation, progression, undervisningsformer och organiseringsformer.  

Sociokulturellt perspektiv  
Eftersom sångundervisning sker i sammanhang där två eller fler individer interagerar med 

varandra uppstår en social aktivitet där olika utbyten äger rum. Enligt Dysthe (2003) har 

ordet ”social” två betydelser. Det ena är att vi alla är förankrade i en kultur och i en 

gemenskap och hur vi tänker och agerar beror på denna kulturförankring. Den andra 

betydelsen är att ha relationer och vara i interaktion med andra människor. Dysthes analys 

är sprungen ur ett sociokulturellt perspektiv vilket är en utav studiens utgångspunkter.  
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Den sociokulturella teorins fader är Lev Vygotskij (1896-1934) och han ägnade sig åt att 

teoretisera människans inlärning. Hans teorier utgår ifrån att det är först när vi samverkar 

med andra som kunskapen kan bli användbar, betydelsefull och approprierad. 

Appropriering innebär att aktivt ta över kunskap och individens formande av kulturella 

redskap (Wallerstedt, Lagerlöf & Pramling, 2014). Enligt Vygotskij är även språket det 

absolut viktigaste redskapet för ett lärande och det är genom kommunikativa interaktioner 

där vi lyssnar, härmar, samtalar och samverkar som vi får de största kunskaperna och 

färdigheterna. Vidare hävdar Vygotskij att individen aldrig kan ses som isolerad och 

autonom eftersom man alltid är en del av mängder av sociala kontexter där minnen och 

kognitiva processer är sammanvävda (Vygotskij i Dysthe, 2003).  

 

Vygotskij (Vygotskij i Dysthe, 2003) menade att barn som inte klarar av att själva lösa 

uppgifter eller problem lyckas bättre om det finns en vuxen i närheten som hjälper till. Så 

länge människor ges möjlighet till undervisning och handledning finns stor kapacitet att 

lära sig (Hwang & Nilsson, 1995).  Ett viktigt begrepp hos Vygotskij är det som han kallar 

”området för proximal utveckling” eller ”proximal utvecklingszon” (från latinets 

”proximus” som betyder närmast). Det handlar om avståndet mellan vad barnen kan göra 

på egen hand, och tillsammans med någon som har större erfarenhet än dem. Att lära av 

både familjemedlemmar och lärare är viktiga förutsättningar för barnets sociala och 

kulturella utveckling (Hwang & Nilsson, 1995). 
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Metod  

I föreliggande kapitel redogörs för studiens metoder, urval, genomförande samt etiska 

överväganden under två rubriker: Sångundervisningsmaterialet samt Materialprövning 

samt intervjuer med deltagare. 

Sångundervisningsmaterialet  
I följande avsnitt beskrivs sångundervisningsmaterialets metoder, urval, genomförande 

samt etiska överväganden. Denna del av studien representerar det gestaltande arbetet då 

sångundervisningsmaterialet är ett skapande som mynnat ut i en fysisk produkt.  

 

Metoder 
Sångundervisningsmaterialet utformades genom en prövande och omprövande process. 

När det kom till att välja övningar för materialet skedde prövandet utifrån mina tidigare 

kunskaper och mitt eget sjungande. Noggrann övervägning gjordes där flera olika sätt att 

åstadkomma samma ljud prövades och till sist valdes ut. Ett exempel på hur en sådan 

situation kunde se ut var att jag själv prövade att sjunga fler olika övningar och slutligen 

gjorde ett visst val som jag ansåg vara det mest lämpliga för just den övningen. 

 

I enlighet med mina teoretiska utgångspunkter användes den didaktiska relationsmodellen 

(Bjorndal & Lieman, 1978, i Hanken & Johansen, 1998, s 148) som analysverktyg av 

sångundervisningsmaterialet som del i resultatet.  

 

Urval  

I den första processen med att konstruera sångundervisningsmaterialet gjordes urval och 

avgränsningar i hur stort materialet skulle bli. Inom ramen för detta arbete fanns inte 

möjligheten att inkludera alla sångtekniska begrepp eller sångljud, därav valet att begränsa 

studiens genrepaletter till två stycken. De två genrer som valdes var pop och rock. Enligt 

mina erfarenheter av musikundervisning är dessa två genrer de vanligaste i skolan och de 

är också de genrer som eleverna blir exponerad av i media. Valet gjordes därför med en 

tanke om att eleverna redan skulle ha en relation till genrerna och på så vis lättare kunna ta 

till sig kunskap. För att sångundervisningsmaterialet skulle få en relativ bredd blev varje 

palett utsmyckad med sex sångtekniska aspekter vardera. Möjligheten att utveckla och 

lägga till finns därför fortfarande vilket kanske sker i framtiden.  
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Ytterligare ett val som gjordes var att använda Sadolins (2009) begrepp neutral, curbing, 

overdrive och edge. Mina egna erfarenheter av att använda dessa begrepp samt elevernas 

förkunskaper om dessa gjorde att jag valde att benämna sångteknikerna på samma sätt 

som Sadolin. Sångundervisningsmaterialet är således inte till fullo en egen konstruktion 

men detta val gjordes så att den språkliga kommunikationen skulle bli enklare då 

elevgruppen redan var bekanta med begreppen.  

 

Genomförande 

För att utforma sångundervisningsmaterialet fortskred processen genom att läsa relevant 

litteratur (sång- och röstforskning) samt att koppla litteraturen till de nationella 

styrdokumenten för musik i gymnasiet, mer specifikt kursen Instrument eller sång 1. Med 

detta som grund, sammanställdes och skapandes några övningar anpassade efter de delar 

av i kursen Instrument eller sång 1 (Skolverket, 2011) som innefattar sångteknik, sound 

och effekter. Relevant röstforskning, kursens centrala innehåll och även mina egna 

erfarenheter ligger till grund för utformningen av detta sångundervisningsmaterial. Tanken 

är att materialet ska vara möjligt att använda i såväl pappersform som digital form (PDF). 

De delar som valts ut från det centrala innehållet i kursen är:  

 

- Grundläggande instrumental sångteknik  

- Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form 

- Grundläggande repertoar för det egna instrumentet  

 

Ett noga övervägande av låtexempel, övningar och formuleringar ligger till grund för 

sångundervisningsmaterialets utformning. De didaktiska aspekterna som redogörs i 

studiens teoriavsnitt har spelat en stor roll i alla de val som gjorts i 

undervisningsmaterialets process. För att exemplifiera har jag tagit hänsyn till 

informanternas förkunskaper, grundat materialet i informanternas pågående sångkurs och 

valt metoder som kan påvisa relevanta resultat.  
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Materialprövning samt intervjuer med deltagare 
I följande avsnitt beskrivs metod, urval, genomförande samt etiska överväganden för 

intervjuerna som ingår i studien. 

 

Metoder 
De delar av studien som inkluderade andra deltagare genomfördes genom såväl ett 

prövande av sångundervisningsmaterialet, som genom intervjuer.  

 

För att pröva sångundervisningsmaterialet med deltagarna använde jag mig av 

aktionsforskning. Aktionsforskning är ett begrepp men kan också ses som sammansatt av 

två ord, nämligen aktion och forskning (Rönnerman, 2004). Det första ordet är aktion eller 

handling, vilket indikerar att något ska iscensättas och prövas. Genom att aktionsforskning 

är praktikorienterad är det den egna praktiken som är i fokus för en aktion. Det kan 

beskrivas som en ansats som tar utgångspunkt i praktiken, verkar för ett samarbete mellan 

forskare och praktiker och verkar för en forskning som leder till förbättring. 

Aktionsforskning innebär därmed en relation mellan tänkandet om praktiken och 

handlandet i praktiken. Centrala moment blir att som praktiker ställa frågor till praktiken, 

iscensätta en handling, följa processen och reflektera över vad som där sker. Att vara både 

forskare och praktiker har den fördelen att kunna förändra verksamheten under förloppets 

gång. Nackdelen är svårigheten som kan uppstå i att både planera, utföra reflektera och 

utvärdera händelseförloppen. Detta är å andra sidan en lärares vardag då alla dessa 

aspekter ingår i yrkesrollen (Rönnerman, 2004). Eftersom aktionsforskning innebär att 

vara både forskare och praktiker deltog jag vid såväl presentation av materialet som i 

genomgången av det. Anledningen till min aktiva roll var att jag ville att eleverna skulle 

förstå materialet så att prövandet av det skulle vara relevant till det jag ville undersöka.  

 

Intervjuerna som genomfördes med deltagarna var av halvstrukturerad art, vilket innebar 

att jag i förväg konstruerat frågor som eleverna fick svara på, men frågorna kunde även 

ses som ett diskussionsunderlag för vidare samtal och dialog. Jag ville ha möjligheten att 

ställa följdfrågor vilket en halvstrukturerad intervju tillåter (Kvale, 1997).  

 

När den insamlade datan sedan skulle analyseras gick jag igenom anteckningar från 

undersökningen och gjorde transkriberingar av intervjuerna. Analysen har mynnat ut i tre 

olika teman som behandlar studiens andra frågeställning och det eleverna valde att lägga 

tyngd på, nämligen sånginlärning, genrekunskap och att bryta sina egna och allmänt 
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vedertagna sångmönster. Analysen grundar sig på ett övergripande sociokulturellt synsätt 

på lärande och kunskap i sångundervisning, och ett musikdidaktiskt synsätt på de teman 

som visat sig i resultatet. 

 

Urval  

Eleverna som deltagit i undersökningen går alla i årskurs 1 på ett estetiskt 

gymnasieprogram. Instrument eller sång 1 är alltså en pågående kurs för dem och 

eftersom studiens syfte är att undersöka hur ett undervisningsmaterial är användbart för 

elever i den kursen blev urvalet också därefter. Alla fyra elever är flickor och har liknande 

musikalisk bakgrund. Anledningen till att ingen utav deltagarna är pojkar är dels på grund 

av att antalet pojkar som söker musikestetiskt program med sång som huvudinstrument är 

få på den geografiska plats där studien är gjord, och dels för att ingen av de pojkar som 

blev tillfrågade kunde medverka. Ett genusperspektiv på detta hade varit önskvärt men den 

möjligheten fanns tyvärr inte inom ramen för detta arbete. Sångeleverna som deltog kallas 

i studien för Inez, Anna, Maria och Miranda. I verkligheten heter de något helt annat.  

 

Sångelev 1 – Inez 

Inez har sin sångbakgrund i körer och tillsammans med sin familj som enligt henne spelar 

och sjunger tillsammans varje dag. Så länge Inez kan minnas har hon sjungit hemma. Hon 

har aldrig tagit enskilda sånglektioner för än i gymnasiet men gått i musikklass och haft 

gemensam sång. Hennes största musikaliska merit var en skolshow i 9:an då hon sjöng 

solo inför en stor publik.  

 

Sångelev 2 – Anna 

Även Anna kommer ifrån en musikalisk familj där de spelar och sjunger mycket 

tillsammans. Hon har erfarenhet av körsång i kyrksammanhang och tog i årskurs 9 lite 

enskilda sånglektioner och har detta även nu i gymnasiet. Anna största musikaliska merit 

var att hon vid en tidpunkt spelade in sång på skiva i en studio tillsammans med sin 

förälder.  

 

Sångelev 3 – Maria 

Maria anser sig vara helt självlärd då hon aldrig tagit sånglektioner eller deltagit i 

körsammanhang. Även fast hon också kommer ifrån en musikalisk familj har ingen utav 

dem sjungit förutom henne. Hon tar nu lektioner på gymnasieskolan hon går på. Maria 



	

	26	

största musikaliska merit var i början av höstterminen i årskurs 1 då eleverna satte upp en 

konsert i skolans aula.  

 

Sångelev 4 – Miranda   

Miranda har sedan hon var liten spelat piano och sjungit tillsammans med sin mamma och 

sin syster. Hon har deltagit i körer och i uppsättningar av teatrar och musikaler. Miranda 

har inte tagit sånglektioner innan gymnasiet och hennes störta musikaliska merit var när 

hon var med i en lite större musikaluppsättning. 

 

Genomförande 

Undersökningen genomfördes med fyra sångelever vid tre tillfällen varav det sista tillfället 

var en intervju där de fick svara på frågor om undervisningsmaterialet efter att ha prövat 

det. Eftersom aktionsforskning innebär att vara både forskare och praktiker behövdes 

ytterligare information om elevernas uppfattning av genomgången och prövandet av 

materialet. Därför gjordes valet att även göra intervjuer för att inte missa detaljer i 

elevernas reflektioner.  

 

Etiska överväganden – intervjuer och sångundervisningsmaterialet 

I tidigare undersökningar, inom ramen för musiklärarutbildningens kurser, har jag 

observerat och undersökt sångpedagogers arbete med sångelever. Föreliggande studie 

vänder sig istället till eleverna för att få deras uppfattning om sångundervisning. Eftersom 

undersökningen genomförts med elever över 15 år behövs inte målsmans tillstånd utan 

endast elevens samtycke (samtyckeskravet). Den valda skolan och de berörda eleverna 

informerades om studiens syfte enligt informationskravet. Eleverna är i denna studie 

anonyma och konfidentialitetskravet skyddar deras identiteter. I enlighet med 

nyttjandekravet kommer material som samlas in i studiens syfte inte användas till något 

annat än just detta (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

När man ska undersöka tillförlitlighet i ett eget konstruerat undervisningsmaterial ställer 

det en del krav på den som undersöker. Krav så som att försöka tänka utanför sig själv, 

våga ompröva och förkasta idéer som ligger en nära. Att kritiskt tolka något som en själv 

konstruerat kan vara en utmaning och det är svårt att vara objektiv. Det som hjälpt mig 

under denna process har varit att under tiden koppla undervisningsmaterialet till de 

nationella styrdokumenten och till vetenskaplig forskning i sång. På så vis kan jag med 
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viss säkerhet vara trygg i att materialet inte helt och hållet är en del av mina personliga 

preferenser utan grundar sig i relevanta aspekter på sångundervisning.  

 

Metoddiskussion 
	
Inhämtandet av kunskap om konstruktion av ett sångundervisningsmaterial har skett över 

lång tid, kanske lika länge som jag själv musicerat. Det är genom egen sångövning och 

inhämtandet av sångteknisk kunskap i litteratur som sångundervisningsmaterialet har tagit 

sin form. En fördel med detta är att faktorerna som sångundervisningsmaterialet innefattar 

är sedan längre tid förankrad hos mig, vilket gör att undervisningens fokus kan ligga på 

förmedlandet av kunskapen. Nackdelar med att skapa ett sångundervisningsmaterial 

endast utifrån min egen ämneskunskap är att möjligheten att missa viktiga detaljer kan 

uppstå. Eftersom arbetet skett självständigt kan konsekvensen bli att mina förväntningar 

inte stämmer överens med hur utfallet verkligen kommer bli.  

 

Genom att använda sig av aktionsforskning vid undersökningssituationer finns 

möjligheten att styra den pågående processens händelseförlopp. Liknande metod har 

använts gällande intervjuerna. Halvstrukturerade intervjuer där öppna frågor ställdes och 

möjlighet till diskussion och följdfrågor fick råda. Det som jag till stor del fokuserade på 

var att inte styra samtalet under intervjuernas gång, det stod informanterna för och istället 

vädjade jag efter ärliga och konstruktiva svar. Det som dock skulle kunna bli missvisade 

är när informanterna besvarar frågor gällande något intervjuaren själv har skapat, och inte 

kan eller vågar ge olika sorters feedback. En stor fördel med intervjuer är att svaren blir 

mer uttömmande och personliga än om jag exempelvis skulle använt mig av en 

enkätundersökning.  

 

Gällande undersökningen när eleverna fick pröva sångundervisningsmaterialet försökte 

jag ta en passiv position gällande att kommentera materialet för att nämna ett exempel. 

Fördelen att själv presentera sångundervisningsmaterialet är återigen att kunskaperna 

kring det ligger mig nära. Om någon utifrån skulle hantera materialet skulle det kanske 

behöva ytterligare en bearbetning så att inga missförstånd kan uppstå. Nackdelen med 

aktionsforskning är densamma som fördelen, att kunna styra förloppets gång. Detta kan 

påverka resultatet både positivt och negativt då ett försök till objektivitet blir svårare om 

man är involverad i praktiken. En ytterligare aspekt jag fått ta hänsyn till är att eftersom 

jag både var den som konstruerade materialet, presenterade det och därefter höll i 



	

	28	

intervjuer, kan eleverna ha haft svårt att ge konstruktiv kritik och negativ feedback. Det 

finns en risk att de inte vågade vara helt ärliga i hopp om att inte göra mig ledsen eller 

besviken. Detta är något jag förstod skulle kunnat inträffa men valde ändå att vara den 

aktiva personen i alla moment på grund av att jag ville kunna ta del av samtalen och ställa 

relevanta följdfrågor.  	
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Resultat 

Denna studies resultat är uppdelat i två delar. Den första delen behandlar det 

sångundervisningsmaterialet som eleverna fick ta del av i min undersökning samt en 

redogörelse för ett verktyg som jag benämner som genrepaletterna och begreppen som 

ingår i dessa. Vidare beskrivs även de övningar som eleverna fick pröva under de tillfällen 

vi träffades. I den första delen besvaras studiens frågeställning ”Hur kan ett 

undervisningsmaterial i sång konstrueras för att inkludera valda moment i kursen 

Instrument eller sång 1?”. Den andra delen av resultatet består av en sammanställning av 

de upptäckter som gjordes i undersökningen och i intervjumaterialet och besvarar min 

andra frågeställning ”På vilka sätt kan undervisningsmaterialet användas av sångelever i 

kursen Instrument eller sång 1?”.  

 

Sångundervisningsmaterialet 
Det sångundervisningsmaterial som jag konstruerat är en följd av litteraturstudier samt 

anpassning till valda aspekter i gymnasiekursen Instrument eller sång 1 (Skolverket, 

2011). Sångundervisningsmaterialet syftar till att vara tillämpningsbart i den svenska 

gymnasieskolan och fokuserar på aspekter gällande sångteknik, musikalisk tolkning, 

kunskap om stil och form samt att det ska kunna erbjuda en grund till en repertoar för det 

egna instrumentet (se metodavsnittet). Inledningsvis presenteras genrepaletten med 

tillhörande sångtekniska begreppen. Därefter följer lyssningsexempel och sångövningar 

för respektive sångteknisk aspekt. Denna resultatdel är kopplat till min första 

frågeställning: ”Hur kan ett undervisningsmaterial i sång konstrueras för att inkludera 

valda moment i kursen Instrument eller sång 1?”.  

 

Genrepaletterna 

Jag har bland annat valt att använda Sadolins (2009) begrepp Neutral, Curbing, Overdrive 

och Edge i genrepaletterna. Detta finns det två anledningar till. Den primära anledningen 

är att jag själv är van att arbeta med sång och prata om sång genom dessa begrepp. Den 

andra anledningen är att eleverna som deltog i studien också var bekanta med dessa 

begrepp, vilket gjorde valet enkelt. Genom att använda ord som jag är van att förklara och 

som eleverna har hört förut gav det förutsättningar att förstå varandra och fokus kunde 

läggas på att pröva materialet.  
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I denna studie presenteras två genrepaletter – Rockpaletten och Poppaletten. De är 

utformade på följande vis för att ge en bild av vilka sångtekniska aspekter som kan ingå i 

eller som är brukligt att använda inom två specifika genrer. Eftersom de båda paletterna 

innehåller delvis samma egenskaper men av olika grad, är förklaringarna av ett visst 

begrepp den samma i båda paletterna. Övningarna skiljer dem dock åt. Exempelvis 

behandlar de båda paletterna begreppet klangfärg men den ena har karaktären ljus och den 

andra har karaktären mörk. Anledningen till att samma förklaring kommer två gånger är 

att paletterna med de tillhörande begreppbeskrivningarna ska kunna vara självständiga. 

Det vill säga att om en elev ska sjunga en rocklåt får hen Rockpaletten och egenskaperna 

som tillhör denna, såsom lyssningsexempel, övningar och så vidare.  

 

En bild på sånginstrumentets delar användes även för att tydligare visa eleverna vikten av 

att ha kunskap om ljudbildningen. Av upphovsrättskäl kan jag tyvärr inte använda bilden i 

denna studie utan hänvisar till CVIs (complete vocal institut) hemsida där bilden finns 

gratis att titta på (http://completevocal.institute/product/chart-003-portrait/, hämtad 2018-

03-28).  

 

Efter denna presentation följer de konstruerade sångundervisningsmaterialet i den form 

som eleverna tog del av den. Sångundervisningsmaterialet börjar med Rockpaletten på 

nästa sida.  

 



	

	

Rockpaletten  

 

 
 

Overdrive  

Overdrive är en hel-metallisk (hård) funktion och är ofta stark, ropande och direkt.  

Låtexempel: ”You´re the voice” av John Farnham och ”Million reasons” av Lady Gaga 

(refrängen) 

Övning: Ropa ”KOM OCH KÖP!” som att du sålde något på ett stort torg. Du kan också 

låtsas att någon håller på att sno din cykel flera hundra meter bort och du ska ropa för att 

förhindra detta. Du kan också tänka dig att du står i en hockeykör och sjunger.  

 

Edge  

Edge är den andra hel-metalliska (hårda) funktionen och dess karaktär är ljus, skarp och 

skrikig. Den kan även uppfattas som nasal.  

Låtexempel: ”Respect” av Areatha Franklin och ”Tell no tales” av TNT 

Övning: Prova låta som en anka, vildvittrorna från Ronja Rövardotter eller en högljudd 

katt. Prova också att sjunga toner eller skalor på ordet ”Nja” och gör ljudet så spetsigt och 

nasalt du kan. Det du försöker åstadkomma kallas också för Twang.  
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Klangfärg och vokaler  

Klangfärger ger funktionerna mörkare eller ljusare karaktär. Klangfärgen bildas i 

ansatsröret (se bild på sånginstrumentet) och ju större man gör ansatsröret desto mörkare 

klangfärg får man och tvärtom. Alla sångare har olika stora ansatsrör vilket ger alla 

sångare sin egen personliga klangfärg. Ansatsrörets form kan ändras i många riktningar 

och därför finns det många olika klangfärger att åstadkomma.  

 

Mörk klangfärg ger intrycket av att ljudet blir större, mörkare och fylligare. För att komma 

åt en viss klangfärg kan man forma munhålan på olika vis och prova ljuda olika vokaler. 

De vokaler som vi har att välja mellan är a, o, u, å, e, i, y, ä och ö. Beroende på vilken 

vokal man sjunger kommer ljudet att låta annorlunda. Detta beror på att sångaparatens (se 

bilaga) delar ändras beroende på vilken vokal du väljer att ljuda. Vokalerna kan också låta 

olika beroende på vilket ord du sjunger på trots att det är samma vokal. Jämför till 

exempel orden ”Apa” och ”Alltid”.  

Övning: Prova att sjunga ett starkt ”AH”, håll i tonen och le med hela ansiktet – hur låter 

det? Prova sjunga ett starkt ”AH”, håll i tonen och låt ”AH:et” gå mer åt ett ”ÖH” – hur 

låter det?  

 

Effekter – Distorsion  

Distorsion och knarr kallas för effekter. Effekter tillhör kategorin ljud som inte är en del 

av melodi eller text utan använd för sångarens uttryck eller för att anpassa till den valda 

genrens stil. Många av effekterna bildas i ansatsröret. Distorsion eller ”dist” är en vanlig 

förekommande effekt framförallt inom rockgenrer men används även inom andra genrer. 

Det distade ljudet kopplas ofta ihop med känslor av ilska, desperation eller smärta. Det 

kan också ge en känsla av kaxighet. Sångaren kan välja hur hög grad av dist den vill ha 

där lite dist (dist på ton) kan ses som minsta och heldostorsion (dist utan ton) kan ses som 

maximalt.  

Övning: Prova att härma en moped eller en motorsåg. Skrik till med ett ”HEY” som om 

du var jättearg. Sjung ett starkt ”Eh” i mid-high-register, håll i tonen och tänk att 

utrymmet i halsen och i svalget blir smalare och smalare.  

 

Tät klang och luftig klang 

Tät klang innebär att ljudet är tätt och icke-luftigt. Tätare klang ger starkare och mer riktat 

ljud. Luftig klang innebär att ljudet är luftigt och ”läckigt”. Luftigare klang ger svagare 
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ljud och luft på ton används ofta som en typ av effekt. Maximalt luftig klang blir en 

viskning.  

Övning: Hur tät respektive luftig klang kan du få? Prova dig fram. Använd gärna ”H” i 

frasstart på luftig klang och ”B” eller ”D” i frasstart på tät klang.  

 

”Fall out”  

Fall out innebär att ljudet i slutet på en fras ”faller”, nästan som ett glissando. Fall out görs 

snabbt vid frasslut och efterlämnar en mörk ton. Detta ger även känslan av att man 

”kastar” tonen vid frasslutet och kan ge effekten av att det låter kaxigt.  

Övning: Prova att sucka med mörk klangfärg och ge sucken en liten ”stöt” med magen. 

Sjung ”no, no, no, no, no” på en ton i mid-register och testa en ”Fall out” på sista ”no:et”.  

 

 

 

 



	

	

Poppaletten  

 

 
 

 

Neutral 

Neutral är en icke-metallisk funktion, vilket innebär att den är mjuk och generellt svag. 

Neutral delas in i två kategorier – med och utan luft. 

Låtexempel: ”Stilla ro och nära” av Åsa Jinder och ”Skinny love” med Bon Iver 

Övning: Neutral med luft – Sjung som om du skulle sjunga för ett sovande barn och tänk 

på att luft ska strömma igenom tonen hela tiden. Det kan hjälpa att sätta ett ”H” innan 

varje ord eller innan varje fras. 

Neutral utan luft – Sjung så svagt du kan men det får inte vara luft på tonen.  

 

Curbing 

Curbing är en halv-metallisk funktion. Karaktären är till viss del hård och till viss del 

mjuk. Curbing låter återhållet och lite klagande.  

Låtexempel: ”Diamonds” av Rihanna och ”Superstition” av Stevie Wonder  

Övning: Säg ”åh”, som att du gnällde på ont i magen eller inte fick ditt önskade 

lördagsgodis. Sjung därefter ditt klagande ”åh” i en skala.  
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Klangfärg och vokaler 

Klangfärger ger funktionerna mörkare eller ljusare karaktär. Klangfärgen bildas i 

ansatsröret (se bild på sånginstrumentet) och ju större man gör ansatsröret desto mörkare 

klangfärg får man och tvärtom. Alla sångare har olika stora ansatsrör vilket ger alla 

sångare sin egen personliga klangfärg. Ansatsrörets form kan ändras i många riktningar 

och därför finns det många olika klangfärger att åstadkomma. Ljus klangfärg ger intrycket 

av att ljudet blir mindre/smalare, ljusare och spetsigare. För att komma åt en viss 

klangfärg kan man forma munhålan på olika vis och prova ljuda olika vokaler. 

De vokaler som vi har att välja mellan är a, o, u, å, e, i, y, ä och ö. Beroende på vilken 

vokal man sjunger kommer ljudet att låta annorlunda. Detta beror på att sångaparatens (se 

bilaga) delar ändras beroende på vilken vokal du väljer att ljuda. Vokalerna kan också låta 

olika beroende på vilket ord du sjunger på trots att det är samma vokal. Jämför till 

exempel orden ”Apa” och ”Alltid”.  

Övning: Prova att härma opera. Hur blir klangen då? Vad skiljer den ”klassiska” klangen 

och den ”popiga” klangen åt? Varva mellan att sjunga ett ”Ah” som om du vore Malena 

Erman (La Voix) och Molly Sandén (Rygg mot rygg).  

 

Effekter - Knarr 

Effekter tillhör kategorin ljud som inte är en del av melodi eller text utan använd för 

sångarens uttryck eller för att anpassa till den valda genrens stil. Många av effekterna 

bildas i ansatsröret. Knarr är vanligt förekommande i många genrer. Ofta ensam i 

frasstarter (lyssna på ”ops, I did it again” av Britney Spears) men även på ton. Knarret kan 

användas i olika hög grad där sångaren kan välja att ha lite knarr (knarr på ton) eller 

maximalt med knarr (knarr utan ton). 

Övning: Knarr - prova låta som om du precis har vaknat eller som att du ska viska men 

med lite mer stöd 

 

Tät klang och luftig klang 

Tät klang innebär att ljudet är tätt och icke-luftigt. Tätare klang ger starkare och mer riktat 

ljud. Luftig klang innebär att ljudet är luftigt och ”läckigt”. Luftigare klang ger svagare 

ljud och luft på ton används ofta som en typ av effekt. Maximalt luftig klang blir en 

viskning.  

Övning: Hur tät respektive luftig klang kan du få? Prova dig fram. Använd gärna ”H” i 

frasstart på luftig klang och ”B” eller ”D” i frasstart på tät klang.  
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Wailingar  

Wailingar eller ”en wail” innebär att sjunga två eller flera toner i rad i en hög hastighet.  

Övning: Sjung valfri skala i ett behagligt tempo (exempelvis bluesskalan). Öka sedan 

hastigheten allt eftersom.  



	

	

Intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes av halvstrukturerad art där frågor om undervisningsmaterialet 

ställdes och diskuterades. Eleverna fick med sig materialet hem efter träffarna så att de 

kunde titta igenom det ytterligare och intervjuerna genomfördes en vecka senare. 

Intervjufrågorna skickades till eleverna två dagar innan intervjutillfället vilket skulle ge 

dem en chans att resonera med sig själva om vad de tyckte. Det framkom under 

intervjuernas gång vad eleverna tyckte var bra respektive mindre bra med 

sångundervisningsmaterialet. I enlighet med studiens syfte skulle undersökningen besvara 

frågan: ”På vilka sätt kan undervisningsmaterialet användas av sångelever i kursen?”. Det 

framkom även andra aspekter om sångundervisning som jag inte hade räknat med. Därför 

kommer frågeställningen att tolkas som att undervisningsmaterialet skulle kunna användas 

av sångelever på fler sätt än bara i sin ursprungstanke, nämligen att både fungera som ett 

läromedel samt ett sätt att se på (behandla) sånginstrumentet. Denna resultatdel har därför 

mynnat ut i tre olika teman som informanterna la tyngd vid, nämligen Sång och inlärning, 

Ett sångpussel och Att bryta sångmönster.  

 

Sång och inlärning 
I undersökningen med eleverna blev det tydligt att olika elever har olika 

inlärningsstrategier när det kommer till sång. När eleverna fick ta del av de olika delarna i 

undervisningsmaterialet kunde jag märka, trots en liten grupp, att det skiljde sig i hur de 

tog till sig sångteknikerna.  

 

De här liknelserna är lätta att relatera till, det blir lättare så – Inez 

 

Inez föredrog alltså att ta till sig kunskapen om hur ett visst ljud låter via liknelser. Hon 

fortsätter med att förklara att hon tycker att det är svårt att ta till sig nya sångbegrepp 

genom att endast läsa sig till det. Genom att istället få förnimmelser och liknelser som 

representerar samma ljudegenskaper som de tekniskt anatomiska förklaringarna, kunde 

Inez lättare hitta åt rätt ljud. Som citatet beskriver anser hon att liknelserna är lätta att 

relatera till, det vill säga att de exemplen som fanns i undervisningsmaterialet var något 

hon kunde ta fasta på. Genom att använda generella vardagliga vokala situationer som 

ljudexempel för att hitta en viss sångteknik kunde Inez förstå ljudegenskapen på ett annat 

sätt som fortare gav resultat. Att det var låtexempel som hon kände igen gjorde också att 

hon tyckte det var roligt att analysera vad sångarna faktiskt gjorde.  
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Det var några begrepp som var svåra att förstå, typ metallisk, det hade varit svårt att fatta 

om man inte hade haft en lärare där som kunde förklara – Inez 

 

När det handlar om sångtekniska begrepp finns det en mängd olika benämningar för ett 

visst ”sound”. I detta fall användes en term som beskriver hårdheten och attacken i ett 

visst ljud – metallisk. Detta var ett exempel på sångteknisk term som behövde ytterligare 

förklaring, både beskrivande och ljudande. Inez säger att det hade varit svårt att förstå och 

tillgodo se sig vissa begrepp om hon skulle använda materialet helt själv. Enligt henne 

behövdes det i viss mån en lärare som kunde komplettera med ytterligare information då 

några begrepp var nya och oförankrade i instrumentet.  

 

Det vi gjorde, att vi läste, pratade, lyssnade, gjorde några övningar och sen sjöng. 

Det gjorde att man fattade mer än om man bara skulle ha läst typ - Anna 

 

Kombinationen av att läsa, diskutera, lyssna på ljudexempel, prova ljuda och sedan sätta 

det i en kontext var omtyckt. Anna uttrycker att hon skulle haft svårare att förstå genom 

att endast läsa sig till kunskapen. Hon föredrar att lyssna och härma men säger dock att 

om hon fick gå igenom begreppen ordentligt skulle hon vilja använda det till egen övning 

hemma eller i övningslokalerna på skolan. Miranda säger att hon skulle vilja ha 

sångtekniska grunder nedskrivna. Antingen att hon hade möjlighet att skriva ned efter 

varje lektion vad som sjungits eller något liknande de sångundervisningsmaterial de fick 

pröva. Hon beskriver att det är ibland svårt att öva när hon glömmer bort hur det skulle 

kännas eller låta, vilket en skriftlig alternativt ljudande påminnelse skulle underlätta.  

 

Maria nämnde att hon tidigare läst sånglitteratur och gillat att ta till sig ny kunskap 

gällande sångteknik. Hon tycker dock att det kan bli för mycket text att ta in i viss 

litteratur och föredrog det sångundervisningsmaterial de fick pröva i denna undersökning. 

Hon menar att hennes motivation sitter i att det är lätt att förstå och ta till sig och att 

prövandet kommer snabbt in i bilden. Inez och Anna nämner något liknande och de säger 

att de ibland till och med föredrar att pröva sjunga först och därefter få den tekniska 

förklaringen. Något samtliga informanter var överens om var att den sångtekniska 

kunskapen är viktig men att de lär sig den på olika sätt och att de angriper inlärningen från 

olika håll. Under intervjuns gång frågade jag informanterna hur de skulle vara att arbeta 

med ett sångundervisningsmaterial av denna sort i framtiden.  
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Man skulle kanske vilja ha ljudinspelningar på övningarna,  

om man ska öva hemma och så – Maria 

 

Maria uttrycker sig positivt om de nedskrivna sångövningarna men anser att ljudfiler till 

respektive övningsexempel skulle underlätta egen övning. Hon beskriver att när något nytt 

ska testas och läras kan det vara en fördel med en tydlig riktning till en början. Miranda 

uttrycker sig liknande men säger å andra sidan att låtexemplen kan vara en vägledning i 

hur övningen ska ljuda.  

 

Ett sångpussel  

Att arbeta med genrer kan vara svårt, speciellt när det finns ett hundratal olika genrer som 

är sprunget ur, påminner om eller liknar varandra på något sätt. Var gränsen går mellan 

exempelvis pop eller rock kan vara svårdefinierat. Genretolkningar kan även vara 

främmande beroende på vilken musikalisk bakgrund en har.  

 

Det känns som att det är ett pussel. Att man har tagit isär pusslet som var satt ihop ’fel’  

och sen tittat på varje bit och sen satt ihop det igen så att det ligger rätt - Miranda 

 

Citatet ovan beskriver Mirandas uppfattning om genrepaletterna. Hon förklarar det som ett 

pussel, bitar som tidigare har legat i oordning och som hon sedan tycker ligger ”rätt”. Med 

orden ”rätt” och ”fel” menar Miranda sitt eget pussel - att hennes kunskap om genre och 

sångstil inte kommit till sitt fullo, även om resan dit är mer påbörjad nu än förut.  

 

I intervjuerna med samtliga informanter framkommer det att de aldrig eller sällan 

reflekterat över vilka ljud som kan höra hemma i olika genrer, i synnerlighet sång. De 

förklarar att olika effekter och sound inte varit tillgängliga för dem på samma sätt som 

andra instrumentalister. Det framkommer även att samtliga informanter inte blivit lika 

exponerad för rockmusik som popmusik, och att de inte sjungit rock alls eller i samma 

grad som pop.  

 

Wailingar vet jag ju sen förut, men som ”fall out” eller distorsion är svårare att förstå. Men 

det handlar väl om vad som går på radion eller Tv:n som man hör varje dag liksom – Inez 
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I citatet ovan beskriver Inez att hon tror att det dels är på grund av medias framlyftande av 

popmusik som hon förstår begreppet ”wail” bättre än ”distorsion”. Hon lyfter att 

svårighetsgraden i olika sångtekniska aspekter kan bero på hur mycket man hör eller 

utövar det i vardagen. Maria exemplifierar med klassisk musik, som hon anser sig ha 

minst kunskap om, att en sådan genrepalett också hade varit svår att tolka eftersom hon 

inte känner till begreppen. Därför anser Maria att en förklarande text eller en närvarande 

lärare är nödvändigt för att använda genrepaletterna till en början. Anna förklarar att det är 

som att lära sig förstå och göra något på ett visst vis oavsett vad det är.  

 

Om någon säger åt mig att sitta ’rakt’ och så vet inte jag vad det betyder, då kommer ju jag 

bara att sätta mig men inte veta exakt hur jag ska sitta – Anna 

 

Anna jämför och likställer sång vid annan fysisk aktivitet och beskriver att det är viktigt 

att tydlighet ligger i hur något ska göras. Om man får instruktionen ”att sitta” blir 

valmöjligheten på hur stor, alternativt otydlig, och det troliga är att man sätter sig på det 

sättet andra i rummet sitter eller såsom man är van att sitta från andra sammanhang menar 

Anna.  

 

Det framkom även under intervjuerna att eleverna var vana att arbeta med ”palettformen”. 

Miranda beskriver att hon ofta gör mind-maps och på så vis lättare kommer ihåg vad ett 

visst ämne innehåller. Hon beskriver att färgerna i genrepaletterna även hjälpte till att 

komma ihåg medan Anna tyckte att färgerna och färgkodningarna gjorde det ”stökigare”. 

Däremot tyckte de båda att det var positivt att det var begränsat med text i palettens 

mindre cirklar och att de istället kunde bläddra till den beskrivande texten.  

 

Att bryta sångmönster  

 

Jag vill kunna välja hur jag vill låta – Maria 

 

Det som alla eleverna hade gemensamt var att de ansåg att det fanns ett behov av djupare 

och framför allt bredare sångteknisk förankring i sin sångundervisning. Det fanns en 

tydlig indikation på att de saknade valmöjligheter att uttrycka sig musikaliskt på flera 

olika sätt. Maria anser att popmusiken har ett stort fokus i sångundervisningen och att hon 

känner sig begränsad till att sjunga på ett visst sätt. Hon uttrycker att det finns situationer 
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då hon känt sig ”stämplad” och att hon sedan blivit låst. Med stämplad menar Maria att 

hennes uttrycksform har fått en ram, en ram som hon förväntas hålla sig inom. Hon säger 

även att dessa förväntningar konstrueras både inom och utanför henne. Maria tror att om 

hon fick möjlighet att ta ut svängarna i många olika genrer skulle hon känna sig mer 

bekväm med att i framtiden testa nya saker i sitt sjungande. När hon använder uttrycket 

”ta ut svängarna” menar hon att hon vill testa många olika ljud för att lättare kunna hitta 

sin personliga musikaliska identitet.  

 

Inez resonerar mycket kring att genrepaletterna kunde användas i andra sammanhang än 

enskild sångundervisning och egen övning. Hon beskriver en avsaknad av instruktioner i 

bland annat ensembleundervisning eller i sammanhang där de är många elever 

involverade.  

 

Jag tänker att lärare kanske kan ge ut paletterna till sångarna så att man får lite mer att 

jobba med än bara text och melodi – Inez 

 

Inez fortsätter att beskriva denna återkommande situation och belyser det som ett problem, 

framförallt för motivation. Hon berättar att andra instrumentalister är kvar i 

ensemblerummet med läraren och får därmed konstruktiv feedback hela lektionen medan 

sångarna får gå iväg till en annan sal och öva text och melodi. Vidare säger Inez att när de 

sedan kommer tillbaka till klassrummet för att sätta ihop det med övriga ensemblen är det 

knapphändig feedback och att ”ingen säger något så länge man inte sjunger falskt”.  

 

Anna berättar att hon tidigare har haft problem med att uttrycka vad hon vill lära sig. Hon 

beskriver att detta problem grundar sig i att hon inte haft ord och begrepp på sångtekniska 

faktorer. Hon beskriver att detta också bidragit till att hon inte prövat sig fram mer i sitt 

sångutövande och att det delvis har gjort att hon inte vågat testa nya saker. 

 

När man ska sjunga en hel låt så är det ganska skönt att någon kan säga ba ”den här 

tekniken använder dom här och du kan göra såhär” för nu är det typ bara att man sjunger 

som man är van att sjunga – Anna 

 

Citatet ovan beskriver att otydliga eller icke-existerande instruktioner gör att hon hamnar i 

en vana som är svår att bryta sig lös från. Hon uttrycker ett intresse i att veta vad det är 
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hon hör och vad hon kan göra för att nå liknande resultat. Anna beskriver att vägledning i 

lyssnandet är värdefullt för hennes utveckling och i att bryta ett invant sångmönster.  

Kort sammanfattning av resultatets båda delar 
 

Resultatet visar att ett sångundervisningsmaterial var möjligt att konstruera med grund i 

egna erfarenheter som sångare och musiklärarstudent samt med grund i de nationella 

styrdokumenten. Genom att genrepaletterna skapades blev det ett verktyg till att arbeta 

med sång i de valda momenten i det centrala innehållet. Detta konstaterande besvarar 

studiens första frågeställning: ”Hur kan ett undervisningsmaterial i sång konstrueras för att 

inkludera valda moment i kursen Instrument eller sång 1?”. Resultatet visar även att 

analysen av de intervjuer som genomfördes utmynnade i tre teman: Sång och inlärning, 

Ett sångpussel och Att bryta sångmönster. I dessa teman och avsnitt besvaras studiens 

andra frågeställning: ”På vilka sätt kan undervisningsmaterialet användas av sångelever i 

kursen Instrument eller sång 1?”. Det första temat innehåller beskrivningar av hur 

informanterna tog till sig sångundervisningsmaterialet samt hur de föredrar att lära sig 

sång. Det andra temat beskriver vad informanterna tyckte om genrepaletterna och deras 

förförståelse av att arbeta med sång i olika genrer. Det tredje temat belyser informanternas 

upplevelser kring sin sångförmåga och hur de påverkas av sin sociala kontext.  

 

Det som framkommer i resultatet är både positiva reaktioner och konstruktiv kritik. De 

positiva aspekterna var att eleverna kände ett behov av läromedel. Genrepaletterna och de 

valda övningarna var något de ville använda i sin fortsatta sångutveckling. Den kritik som 

sångundervisningsmaterialet fick var att läromedlet inte är självständigt, det vill säga att 

det behövs en lärare som förklarar och visar innan det är möjligt att använda på egen hand. 

Eleverna saknade också ljudexempel på övningarna och ytterligare låtexempel. De gjorde 

mig också medveten om att vissa pianokunskaper (eller annat kompinstrument) är 

nödvändigt för vissa övningar, exempelvis där man behöver skalor och ackord. Detta är 

några reflektioner jag kommer att ta vidare i utvecklandet av detta 

sångundervisningsmaterial.  

 



	

	

Diskussion 

Enligt sociokulturell teori är den sociala kontexten en förutsättning för lärande. Där 

interaktiva möten sker mellan individer, sker också utveckling och möjligheter för eleven 

att appropriera kunskap, det vill säga göra kunskapen till sin egen (Dysthe, 2003). Även 

Arder (2007) beskriver den del av lärandeprocessen som ska verka för elevens förmåga att 

tillägna sig egen kunskap. Arder menar att ett av sångpedagogers största fokus bör vara att 

förbereda eleven på att ”vara sin egen lärare”. Med det menas att eleven ska själv kunna 

korrigera sitt sjungande med hjälp av den tidigare inhämtade kunskapen som läraren 

bidragit med. Det framkom i resultatet att informanterna ansåg det betydelsefullt att öva 

på egen hand utifrån skrivna och ljudande instruktioner. Om man ser till studiens syfte, 

”att utveckla kunskap om hur ett eget undervisningsmaterial konstruerat för kursen 

Instrument eller sång uppfyller sitt syfte i sångundervisning”, kan detta vara ett sätt för 

eleverna att göra ny kunskap till sin egen för att sedan utveckla den. Det sociokulturella 

perspektivet problematiserar detta något eftersom Vygotskij hänvisar till den proximala 

utvecklingszonen, som i detta fall innebär att elevens utvecklingspotential kan bara nå en 

viss nivå och för att nå mer kunskap behövs lärarens guidning (Hwang & Nilsson, 1995). 

För att återknyta till sångundervisningsmaterialet är det något som bör agera som en tredje 

part och ett sätt att förmedla kunskap. Materialet blir på så vis ett sätt att kommunicera 

sångkunskap vid de tillfällen läraren både kan och inte kan fysiskt närvara, samt agera ett 

kulturellt redskap i elevens fortsatta lärande.  

 

Det sociokulturella perspektivet utgår från att individen är förankrad i en kultur och hur vi 

tänker och agerar beror på denna kulturförankring (Dysthe, 2003). Resultatet visar att 

denna kulturförankring påverkar elevers möjligheter att utvecklas, både positivt och 

negativt. En konsekvens av detta resultat är att det blir viktigt för mig i min kommande 

yrkesroll att ha god insyn i elevers dåtid, nutid och framtid. Med det menar jag att elevens 

erfarenheter av omvärlden avspeglar individen och dess målbilder i sitt framtida 

musicerande. När det handlar om utveckling har jag som lärare ett ansvar att verka för att 

eleven inte känner sig begränsad. Min uppgift som lärare blir således att öppna nya dörrar 

och ge eleven fler ögon att kunna se med och fortsätta utvecklas.  
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Musikdidaktiska verktyg och frågeställningar är avgörande för en värdefull undervisning 

och beroende på hur undervisningssituationen ser ut, vilka ramfaktorer som existerar, 

ändras de didaktiska övervägandena (Hanken & Johansen, 1998).  När det handlar om att 

skapa ett läromedel (undervisningsmaterial) behöver skaparen dels ta hänsyn till nationella 

styrdokument och dels till de rådande elevförutsättningarna. I denna studies fall var de 

rådande styrdokumenten Lgr11 och utvalda delar i det centrala innehållet i kursen 

Instrument eller sång 1 (Skolverket, 2011) som behandlar sångteknik, sound och effekter. 

Elevförutsättningarna var något jag delvis kunde styra över i och med att informanter 

valdes utifrån studiens syfte, det vill säga elever som valt musikestetiskt program på 

gymnasiet. Övriga elevförutsättningar var något som jag fick ta hänsyn till under 

förloppets gång.  

 

För att åter knyta an till den didaktiska relationsmodellen (Bjorndal & Lieberg, 1978 i 

Hanken & Johanssen, 1998, s 148) påverkar alla faktorer varandra i en 

undervisningssituation. För att nämna något exempel påverkar målet med undervisningen 

innehållet och vice versa. Exempelvis skulle det kunna vara elevernas förutsättningar 

kontra innehållet i undervisningen. Det sångundervisningsmaterial som har konstruerats 

inom detta arbete hade sitt ursprung i att uppfylla vissa mål kopplade till det centrala 

innehållet i kursen Instrument eller sång 1. Det grundar sig dessutom i en upplevelse om 

att dessa mål skulle varit underprioriterade. I detta fall blev målet och innehållet 

grundpelaren vilket skulle kunna vara annorlunda om jag befann mig i ett annat 

sammanhang. Relationsmodellen fungerar således att använda i både i förebyggande syfte 

och som analysverktyg. När nu sångundervisningsmaterialet och undersökningarna är 

gjorda kan jag konstatera att musikdidaktiska överväganden bör vara föränderliga under 

processens gång. En fördel är såklart att ha en tydlig bild angående mål och innehåll men 

att metoden för att nå dit kan vara varierande. Arder (2007) påpekar vikter i hur eleven 

instrueras i sitt sångutövande. I denna studies resultat kan man utläsa från temat ett 

sångpussel att informanterna bland annat påpekar vikten av preciserade instruktioner. Det 

framkommer även i denna studie under temat sång och inlärning att sångelever lär sig 

olika och dessutom olika snabbt beroende på lärandeformen. En informant tyckte om att 

läsa sig till kunskap, en annan ville lyssna och härma och en tredje ville både läsa, lyssna 

och härma. Beroende på olika förutsättningar och erfarenheter lärde sig eleverna olika 

men i och med att de gavs möjlighet till att läsa, lyssna och pröva samtidigt nådde de 

ungefär samma resultat samtidigt. Detta kan ha att göra med att de hade liknande 
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musikaliska bakgrunder och förkunskaper men jag vill tro att tillgång till de olika 

inlärningsstrategierna spelade roll. 

 

När jag presenterade min studie för eleverna som medverkade och nämnde att läromedlet 

skulle syfta till att verka i kursen Instrument eller sång 1, dök denna fråga upp: Varför 

heter det ”instrument eller sång?”. Detta är en fråga som jag själv funderat på och det var 

intressant att elever i årskurs ett i gymnasiet även frågade sig detta. Mina egna funderingar 

har mynnat ut i att det finns en kvarlevd syn på att sångkunskap är något som man har 

eller inte har, kan eller inte kan. Larsson & Westberg (2011) nämner bland annat att under 

1800-talet kunde elever bli uteslutna ur sångsammanhang i skolan på grund av att de inte 

sjöng ”rätt”,	vilket även en av informanterna beskrev som en upplevelse hon gjort nyligen 

(under 2000-talet). En annan orsak att sång inte benämns som instrument kan vara att den 

instrumenttekniska förankringen inte tillgodoses på samma sätt som andra instrument. 

Som informanterna beskriver finns det ett begränsat utbud av just detta i deras egen 

undervisning och de upplever att de ibland utesluts från sammanhang där exempelvis 

ensemblespel sker.  

 

Enligt Sadolin (2009) kan alla ljud produceras av alla människor. Undantag kan förstås 

ske vid enstaka fall beroende på fysiologiska begränsningar, såsom sjukdom eller dylikt. 

Något som resultatet visar är att detta faktum inte är en allmän kännedom hos sångelever. 

Det framkommer att eleverna ibland känner sig begränsade i sitt musicerande och att 

möjligheten att prova olika sorters ljud och sound inte är en självklarhet. En utav 

informanterna ger som exempel att det är på grund av den rådande mediala exponeringen 

av viss sorts musik, som gör att tillgängligheten till andra genrer blir begränsade. En 

annan aspekt som framkommer är att lärarna tar in den rådande populärmusiken i skolans 

sånglektioner. Detta är i sig en positiv faktor, att välja musik utifrån elevernas 

musikintresse och vad de lyssnar på till vardags. Den negativa konsekvensen blir att andra 

genrer och sångstilar tenderar att falla i glömska och elevernas möjligheter att utforska 

sångljud begränsas. Jag kan därför se att genrepaletterna kan vara ett möjligt arbetssätt till 

att motverka den negativa konsekvensen. 

 

Det som beskrivs i stycket ovan är enligt mitt tycke, studiens viktigaste och mest 

intressanta resultat trots att syftet med studien var något helt annat. Jag blev överraskad att 

sångundervisningsmaterialet blev något mer än bara ett läromedel. Det man kan urskilja är 

att sångundervisningsmaterialet även agerar ögonöppnare för möjligheter inom sång som 
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informanterna tidigare inte insett att de hade. Detta innebär att studien indirekt får ett 

bredare syfte – att ge sång det instrumenttekniska epitet det förtjänar. Det väcker också 

funderingar i hur musikundervisningen prioriterar sång, sångteknik och genrekännedom i 

sång. Det sistnämnda är något jag skulle vilja ha mer insyn i och det vore intressant att 

undersöka mer. Om vidare studier skulle göras på detta område kan 

undersökningsgruppen vara större och bredare, det vill säga fler deltagare över fler 

årskurser, för att få ännu djupare inblick i problematiken. Ett annat förslag på vidare 

studier skulle kunna vara att testa genrepaletterna i ett bredare perspektiv genom att 

konstruera fler genrepaletter än två och testa dem i olika målgrupper över en längre tid.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

 

Intervjufrågor:  

• Vad var det i det skrivna materialet som du tyckte var bra respektive inte var bra? 

Varför var just de delarna bra/mindre bra?  

• Hur skulle du använda materialet om du fick det i precis i början av åk 1? Vad 

hade din reaktion varit? 

• På vilka sätt berör materialet dessa tre moment i kursen Instrument eller sång 1? 

v Grundläggande instrumental sångteknik  

v Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form 

v Grundläggande repertoar för det egna instrumentet  

• Vad tyckte du om genrepaletterna? Bra/mindre bra och varför bra/mindre bra?  

• Hur tror du att det skulle vara att arbeta med genrer på ett sådant sätt i framtiden?  

• Fanns det något moment som du saknade som inte finns med i materialet?  

 

 

	


