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Abstract 

Vocal technique and interpretation are the key elements of voice training. The 

purpose of this article is to investigate what vocal technique and interpretation mean 

to teachers and students and how they would describe the relationship between the 

two. The questions at issue, intended to be answered in this article, are the following: 

What is the relationship between vocal technique and interpretation? How should the 

teaching be structured for the students to experience progress on the musical plane? 

What role does the teacher have in the musical development of the student? 

 

This is a qualitative survey and the methods of investigation are semi-structured 

interviews and classroom observations. Presented in the article are a number of 

researchers and writers whose thoughts on the subjects have gained great importance 

to vocal teachers and students, as well as leading the research on the voice and its 

functions forward to higher grounds. A vocalist's main task is, according to 

researchers and the informants of the survey, to interpret and channel feelings through 

singing. This is achieved through training in vocal technique and interpretation. Of 

the researchers and writers presented in this essay, there are those who are of the 

opinion that vocal technique is crucial in order to express oneself, while others see 

vocal technique merely as a helpful tool. The informants of the survey describe the 

relationship between the two ways as one, and that one should not exclude the other.  

 

In this article I will sort out the concepts of vocal technique and interpretation and 

shed light on them from researchers’, teachers’ and students’ points of view. 

The result of the survey consists of three different perspectives: Adapted teaching, the 

relationship between teacher and student and from a health point of view. The 

teacher’s way of being has shown itself to be of great importance in the musical 

development of the student. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Anledningen till att jag, för tio år sedan, bestämde mig för att jobba med musik var att 

jag kände att jag hade något att förmedla som inte kunde uttryckas på något annat sätt 

än genom sång. Att förmedla känslor och uttryck är vad sång handlar om för mig. 

Sången som uttrycksmedel räddade mig igenom de förvirrande ungdomsåren och 

hjälpte mig att finna trygghet och skapa en identitet. Som sånglärare vill jag hjälpa 

mina elever att förmedla sina känslor genom sång, detta av två anledningar: För det 

första vet jag, av egen erfarenhet, att ungdomar bär på känslor som de på ett eller 

annat sätt måste få utlopp för och enligt min mening är sång det ultimata 

uttrycksmedlet. För det andra upplever jag att de artister som har kommit att bli mest 

folkkära genom åren är de som har en förmåga att förmedla något och att genom 

sången beröra sin publik. Därmed drar jag slutsatsen att även de som konsumerar 

musik har ett behov av att känna något och att bli berörda av den musik de lyssnar på. 

 

Trots att uttrycket och tolkningen, det vi inom sång- och musikundervisning kallar 

interpretation, tycks vara det väsentliga upplever jag att en stor del av undervisningen 

fokuserar på sångteknik. Detta är åtminstone min erfarenhet av sångundervisning på 

olika nivåer, från kulturskola till musikhögskolenivå. Den utbildning jag har, både 

den musikaliska och den didaktiska, är snarare en sångteknisk utbildning än en 

utbildning i att uttrycka känslor. Kanske är det så att sångteknik är en förutsättning för 

att kunna uttrycka det man vill. Eller är det ett hinder?  

 

Sångteknik och interpretation är sångundervisningens två huvudsakliga beståndsdelar. 

Denna uppsats syftar till att reda ut dessa begrepp samt att undersöka huruvida 

sångteknik och interpretation påverkar varandra. Är målet med undervisningen 

musikalisk utveckling eller personlig utveckling? Möjligen går dessa hand i hand.  

  

Som sånglärare kan jag välja att närma mig en elevs musikaliska/röstliga svårigheter 

genom tekniska och anatomiska instruktioner eller genom att fokusera på tolkning och 

uttryck. Ibland integreras interpretationsarbetet i sångteknikundervisningen och det 

tekniska arbetet i interpretationsundervisningen. Andra gånger väljer man att separera 

dessa metoder och bedriva undervisning i ”interpretation” respektive ”sångteknik”. 
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Vad begreppet sångteknik innebär kan tyckas självklart. Sångteknisk färdighet 

omfattar hållning, andning, stöd1, tonbildning, klangplacering, intonation2, 

artikulation3 och dynamik4 (Arder, 2005:34). Interpretationsbegreppet är betydligt 

mer svårdefinierat. Interpretation är en musikers sätt att tolka och framföra ett 

musikstycke (Nationalencyklopedin). Trots oklarheter kring vad begreppet 

interpretation egentligen innebär samt hur metoder för att uppnå ett önskvärt resultat 

bör vara utformade används begreppet interpretation som en av de mest självklara 

termerna inom sångundervisning. Detta faktum gör att fenomenet interpretation blir 

än mer intressant  att undersöka då det, som tidigare nämnt, är en av 

sångundervisningens huvudsakliga beståndsdelar och trots detta råder inget konsensus 

om begreppets innebörd och betydelse. För att sångindervisningen ska bli så bra som 

möjligt är det viktigt att klargöra interpretationsbegreppets mening samt hur det 

förhåller sig till sångteknik.   

 

Interpretation som ingång till sångundervisningen har alltid tilltalat mig. Det som 

interpretation står för, dvs. att tolka och förmedla en känsla, är enligt min mening 

sångarens främsta uppgift. Huruvida denna förmåga påverkas av sångtekniska 

färdigheter är ännu oklart.  

 

Jag är medveten om att jag genom att välja detta ämne gör det svårt för mig själv 

eftersom ämnet är relativt outforskat, vilket också gör ämnet så intressant. Innebörden 

av att ”förmedla en känsla” eller ”sjunga uttrycksfullt” kan variera beroende på vem 

man frågar. Det uttryck som tilltalar och berör en person kan för en annan person 

upplevas som totalt intetsägande. Jag upplever att sång som skolämne ännu inte har 

accepterats inom den akademiska världen. Jag tror att okunskap om vilka positiva 

konsekvenser sång- och musikundervisningen ger ligger till grund för detta motstånd.  

 

                                                        
1 Term inom andningstekniken för sångare och blåsare: den muskelkontroll i mellangärde och mage 
som reglerar luftströmningen vid tonbildning. (Nationalencyklopedin). 
2 Den typ respektive grad av tonhöjdsprecision som en musiker i melodiska respektive harmoniska 
sammanhang ådagalägger särskilt på instrument med s.k. fri intonation (t.ex. violin, blåsinstrument, 
röst). (Nationalencyklopedin).  
3 Talorganens positioner och rörelser när man formar ljud till betydelsebärande enheter (morfem).  
(Nationalencyklopedin) 
4 Variation i ljudstyrka vid musikaliskt framförande. (Nationalencyklopedin). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever och lärare ser på sångteknik och 

interpretation och relationen däremellan. De definitioner av begreppen som uppsatsen 

utgår ifrån presenteras i uppsatsens inledning: Sångteknisk färdighet omfattar 

hållning, andning, stöd, tonbildning, klangplacering, intonation, artikulation och 

dynamik. Interpretation är en musikers sätt att tolka och framföra ett musikstycke.       

 

Detta är mina frågeställningar: 

 

• Hur upplever lärare och elever att förhållandet ser ut mellan sångteknik och 

interpretation? 

• Är sångteknik och interpretation lika viktiga i undervisningen? 

• Hur bör undervisningen vara strukturerad för att eleverna ska uppleva att det 

sker en musikalisk utveckling? 

• Vilken roll har läraren i elevens sångutveckling? 
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1. 2 Forskningsläge 
 

Större delen av den tidigare forskning som finns inom ämnet sång utgår från ett 

sångtekniskt perspektiv. Därmed inte sagt att det inte finns forskning som belyser 

interpretationsperspektivet. Många av dem som har forskat inom sångteknik tar upp 

interpretation som en viktig del av sångundervisningen, men när forskare använder 

begreppet interpretation ställs det nästan alltid i relation till sångteknik på ett eller 

annat sätt. De teorier som ligger till grund för min undersökning handlar om 

sångteknik och interpretation samt hur några författare och forskare inom sång ser på 

relationen däremellan. De författare vars teorier jag har valt att beskriva har olika 

uppfattningar om hur sångundervisning bör bedrivas och i sina respektive böcker 

lägger de fokus på olika aspekter av sång och undervisning, men de har alla något att 

säga om sångteknik och interpretation.  

    

Daniel Zangger Borch är den första svenska sångpedagogen som har forskat i rock-, 

pop-, och soulröstens funktion. Genom sin bok Stora sångguiden – vägen till din 

ultimata sångröst har han kommit att bli en av de mest uppmärksammade 

sångpedagogerna i Sverige.  Zangger Borch menar att en sångares främsta uppgift är 

att förmedla ett budskap eller en känsla genom sången. Sångteknik är en förutsättning 

för att kunna uttrycka sig fritt. Såhär skriver han:  

    

Vid själva giget, vare sig det gäller en audition eller en konsert, är det meningen att 

all den röstträning du har genomgått och alla dina konstnärliga ambitioner ska 

blomma. Då ska du med hjälp av din sång och musiken förmedla känslor, berätta 

historier och tolka musikaliska signaler…  

Den sångtekniska träningen är egentligen endast till för att förbättra möjligheterna 

att tolka text och musik så rikt som möjligt. (Zangger Borch, 2005:81) 

 

 

 

Att sångteknik är en viktig del av övningsprocessen, men att uttrycket är det primära 

vid konserttillfället skriver även Ing-Marie Janzon om i boken öva sång och bli vän 

med din röst: 
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All teknik ska sitta i ryggmärgen. När du framträder inför en publik ska du vara väl 

förberedd och bara tänka på ditt uttryck. Våga lita på att du bär din sång med äkta 

känsla, så följer tekniken automatiskt med i det musikaliska skeendet. Fokusera all 

din energi på vad du vill förmedla med din sång till lyssnaren. (Janzon, 2007:10). 

 

Janzon skriver även i sin bok att god sångteknisk förmåga leder till ökad självkänsla. 

(Janzon, 2007:6). 

 

Zangger Borch poängterar vikten av att öva sångteknik. Han menar att en sångare 

som saknar god sångteknik löper större risk att skada sin röst än en sångtekniskt 

skicklig sångare. Huvudsyftet med teknikövningen är att sångaren vid konserttillfället 

ska känna sig så trygg med sina sångtekniska färdigheter att all koncentration kan 

riktas på uttrycket. (Zangger Borch, 2005:9)  

    

Zangger Borch anser att uttrycket kan förstärkas genom sångtekniska inslag såsom 

användandet av olika sound5 samt dynamiska skillnader i sången. (Zangger Borch, 

2005:84)  

 

Nanna-Kristin Arder är lektor i sång vid Rud Vidergående Skole i Norge. Hon har 

många års erfarenhet som kördirigent, musiklärare och sångpedagog. Hon undervisar 

även blivande sångpedagoger i sångmetodik. Hennes bok Sangeleven i fokus (2005) 

riktar sig främst till sångstudenter vid musikkonservatoriet, vilket är Norges 

motsvarighet till den svenska musikhögskolan.  

    

Precis som Zangger Borch anser Arder att sångteknik är ett verktyg för att kunna 

uttrycka känslor genom sången. Hon menar att det är en sångpedagogs uppgift att ge 

eleverna undervisning i sångteknik. Sångpedagogen är också den som bör bestämma 

hur undervisningens upplägg ska se ut samt huruvida interpretationsarbetet ska vara 

en del av det sångtekniska arbetet och vice versa. Enligt Arder är det då viktigt att 

pedagogen utgår ifrån varje elevs behov.  

 

                                                        
5 Musikterm, oftast använd om en klanglig helhetsupplevelse (ljudbild) av främst jazz och 
populärmusik.(Nationalencyklopedin). 
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Hvorvidt det sangtekniske arbeidet skal foregå isolert eller integrert i det 

interpretatoriske arbeid, kommer an på hver enkelt elevs behov og situasjon i 

øyeblikket. Noen ganger kan det være påkrevet og fordelaktig å jobbe mye med 

teknikken, både intenst og atskilt fra sangene. I andre perioder bør sangene stå i 

fokus og være utgangspunktet for den tekniske trening. ( Arder, 2005:35). 

 

Här menar hon att metoderna i sångundervisningen bör väljas utifrån elevens behov 

för tillfället. Ibland behöver eleven utveckla sin interpretationsförmåga och andra 

gånger sin teknik. Vissa gånger kan det vara fördelaktigt att separera dessa metoder 

medan andra situationer kräver att man låter dem samverka. Arder ser inte på 

sångteknisk övning som ett mål i sig själv utan som en förutsättning för att kunna nå 

det huvudsakliga målet vilket enligt henne är uttrycket.  

    

Arder upplever att det finns en risk med att lägga stor vikt vid interpretationsarbetet 

när eleverna ännu inte har utvecklat sin sångteknik och därmed inte behärskar de 

moment som tolkningen kräver. Hon anser dock att interpretation bör förekomma i 

undervisningen på alla nivåer. Det viktiga är att utgå ifrån elevens förutsättningar. 

(Arder, 2005:37)  

  

Cathrine Sadolin är en av vår tids mest erkända röstforskare och hennes 

revolutionerande teorier om rösten har blivit hyllade och ifrågasatta av sångpedagoger 

och sångintresserade världen över. Hennes forskning omfattar alla sångstilar. Det som 

är utmärkande för Sadolins forskning är att hon använder termer som aldrig tidigare 

används när hon beskriver sångtekniska fenomen. Genom dessa termer gör hon 

sångteknik till något konkret. Sadolin är övertygad om att alla kan lära sig att sjunga 

genom att öva sångteknik på rätt sätt. Boken Komplett sångteknik beskriver hur man 

bör gå tillväga för att åstadkomma de ljud man önskar.  

 

Sadolin menar dock att de tekniker hon beskriver i sin bok endast är avsedda som 

redskap för att nå slutmålet vilket enligt henne är förmågan att uttrycka sig.  

 

Denna bok handlar mest om teknik men det betyder inte att jag tycker att det är det 

viktigaste. Teknik är medlet att uttrycka sig med, medan UTTRYCKET, det att vilja 

berätta något, är det som jag tycker är viktigast… 
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Sång blir lätt ointressant om teknik blir den dominerande faktorn. Det är först när 

tekniken används för att uttrycka något, som konstnärliga upplevelser skapas. 

(Sadolin, 2006:216).  

 

Sadolins teori bygger, precis som de teorier som Arder och Borch beskriver, på att 

interpretationen är det primära, men att sångteknik är en förutsättning för att kunna 

uttrycka det man vill. En ny infallsvinkel lyfter sångerskan och pedagogen Ki 

Rydberg-Asplind fram i sin bok Sista skriket. Hon menar att vägen till 

interpretationen inte nödvändigtvis behöver gå via sångtekniken. I stället föredrar hon 

en metod som bygger på att utgå ifrån känslan. Hon vänder på det hela och menar att 

uttrycket är vägen till en god sångteknik. Hon ser på interpretation som något 

universellt, medan sångteknik är något som måste anpassas efter varje sångares 

behov. Enligt henne är sångteknik något som är bra att kunna för att lättare förstå sin 

röst. (Rydberg-Asplind, 1991:7).  

 

Däremot finns en gemensam källa av förutsättningar och kunskaper hos alla 

människor. Någonting som faktiskt är av stor betydelse för att vi ska kunna sjunga… 

Det jag syftar på är våra känslor. Våra allra vanligaste, mest vardagliga känslor, 

såsom glädje, ömhet, ilska osv. (Rydberg-Asplind, 1991:7). 

 

Rydberg-Asplind menar att det finns en fysisk kopplig mellan känslorna och kroppen 

och att musklerna lyder hjärnans signaler. För att hitta en teknik som inte skadar 

stämbanden är den bästa metoden, enligt henne, att utgå ifrån känslan. Om en röst tar 

skada av sången beror det på brist på kommunikation mellan känslan, tanken och 

handlandet. (Rydberg-Asplind, 1991:10).  

 

Alla inre organ, inklusive röstorganen, påverkas nämligen av det autonoma 

nervsystemet. Detta är en s.k. ”omedveten” hjärnfunktion som styrs av de känslor, 

önskningar och förväntningar sångaren bär. Ända till ganska nyligen har forskarna 

trott att det autonoma nervsystemet fungerat fullständigt omedvetet, men nu finns det 

vetenskapliga bevis på att det delvis kan styras med viljan, genom s.k. bio-feedback. 

(Rydberg-Asplind, 1991:11). 

 

De teorier som presenteras är alla överens om att sångarens främsta uppgift är att 

tolka en text och förmedla en känsla genom sången. Zangger Borch, Arder och 
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Sadolin menar att sångteknik är en förutsättning för att kunna uttrycka sig fritt. Dessa 

författare anser alltså att sångteknik är en förutsättning för interpretation. Detta är 

intressant då jag ämnar undersöka hur elever och lärare ser på relationen mellan 

sångteknik och interpretation. Finns det något samband mellan deras tankar och 

författarnas tankar kring detta?    

 

Zangger Borch, Arder, Sadolin och Janzon tänker sig att sångteknisk träning är viktig 

för att sångaren ska kunna göra det hon vill med sin röst och uttrycka det hon vill med 

sin sång. Målet är att sångaren ska bli trygg med sin sångteknik och därmed kunna 

fokusera på uttrycket när det väl är dags att möta en publik. Dessa författare talar om 

sångteknisk träning som den bästa vägen till ett sunt sångsätt och de betonar vikten av 

att ta hand om och vårda sitt instrument. Rydberg-Asplind presenterar en annan 

definition av vad ett sunt sångsätt kan innebära när hon hävdar att kroppen lyder 

hjärnans signaler och att rösten inte kan ta skada så länge man utgår ifrån känslan.  

 

2. Metod 
 

2.1 Val av metod 
 

Detta är en kvalitativ undersökning som bygger på intervjuer och observationer. Den 

kvalitativa forskningsmetoden utgår ifrån den enskildes erfarenheter och uppfattning 

om olika företeelser. Målet med metoden är inte att förklara och generalisera utan att 

tolka och försöka förstå. Genom att använda två metoder, intervjuer och 

observationer, ökar undersökningens tillförlitlighet. Jag anser att den kvalitativa 

metoden är den som lämpar sig bäst för min studie eftersom uppsatsens syfte är att 

undersöka hur elever och lärare ser på relationen mellan sångteknik och 

interpretation.  
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2.2 Val av skola 
 

Den skola där studien genomförts är en av Stockholms mest framstående 

musikinriktade skolor. Kvaliteten på musikundervisningen är hög såväl på gymnasiet 

som på den eftergymnasiala utbildningen. På skolan finns musikklasser från åk. 4, 

men då sångundervisningen i grundskolan främst syftar till att eleverna ska ha roligt 

samt bygga upp ett intresse för sång och musik har jag valt att inte undersöka den 

verksamhet som grundskolan bedriver utan har i stället koncentrerat mig på gymnasiet 

och de eftergymnasiala utbildningarna. Eleverna på grundskolan är inte förtrogna med 

begreppen sångteknik och interpretation, vilket denna undersökning kräver att 

informanterna är. Anledningen till att just denna skola valdes ut är lärarnas höga 

kompetens, elevernas musikaliska medvetenhet samt skolans profil och tillgänglighet.  

 

På den skola där studien har genomförts har sångundervisningen strukturerats olika 

beroende på om eleven bifinner sig på gymnasienivå eller studerar vid något av 

skolans eftergymnasiala program. Gymnasieleverna läser kursen Instrument/Sång och 

där ingår både sångteknik och interpretation. Att dessa två ingångar är det som i 

huvudsak utgör kursens innehåll framgår tydligt i kursplanen för Instrument/Sång. 

Detta är kriterier för betyget godkänt på tre olika nivåer: 

 

Eleven beskriver och ger exempel på instrumentets konstruktion eller röstens 

fysiologi (kursplan för Instrument/Sång, nivå 1, Skolverket). 

 

Eleven musicerar med viss teknisk färdighet och vilja till uttryck (kursplan för 

Instrument/Sång, nivå 2, Skolverket). 

 

Eleven utvecklar ett musikaliskt uttryck och fördjupar sitt gestaltningsarbete… 

Eleven för musikaliska resonemang om musik (kursplan för Instrument/Sång, 

nivå 3, Skolverket). 

 

Skolans eftergymnasiala sångutbildning erbjuder gruppundervisning i interpretation 

samt sångteknik. Detta innebär att undervisning i interpretation och sångteknik sker 

vid separata tillfällen.  
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2.3 Val av informanter 
 

De elever och lärare som deltar i undersökningen är personer jag har träffat genom 

min vfu6. Det faktum att jag kände informanterna på förhand var inget problem 

eftersom alla inblandade förhöll sig professionellt till uppgiften. De aktuella frågorna 

hade inte diskuterats med informanterna innan intervjuerna och jag hade inte delat 

med mig av mina åsikter. Fördelen med att jag kände informanterna var att det var lätt 

att kontakta dessa och bestämma tid och plats för intervjuerna. Jag övervägde länge 

hur många intervjupersoner som skulle delta i min undersökning. Jag ville inte välja 

ut ett för stort antal personer eftersom jag då inte skulle ha möjlighet att tolka varje 

intervju så ingående som jag skulle vilja. Samtidigt kände jag att det var viktigt att 

antalet intervjupersoner var tillräckligt stort för att jag skulle kunna dra slutsatser av 

intervjusvaren. Det var också viktigt att de grupper vars åsikter jag vill lyfta fram 

skulle finnas representerade. Dessa grupper är lärare, gymnasieelever och elever vid 

den eftergymnasiala utbildningen. Slutligen bestämde jag mig för att tre lärare och 

fyra elever skulle delta i intervjuerna.   

 

Lärare 1 arbetar som gästlärare på skolan och undervisar främst de elever som har valt 

musikalinriktning. Denna inriktning finns både på gymnasiet och på eftergymnasial 

nivå. Lärare 1 undervisar i ämnet Interpretation. 

Lärare 2 arbetar enbart på de eftergymnasiala utbildningarna. Hon undervisar i både 

Röstteknik och Interpretation, men vid separata tillfällen. 

Lärare 3 undervisar på gymnasiet i det ämne som kallas Instrument/Sång. I detta 

ämne ingår undervisning i interpretation samt sångteknik.  

    

Jag ville att de lärare som valdes till informanter skulle ha olika erfarenheter av 

sångundervisning för att få en större bredd och kunna belysa ämnet ur olika 

perspektiv. Samtliga lärare har många års erfarenhet av läraryrket. 

    

Två av de intervjuade eleverna studerar på gymnasiet och de andra två på den 

eftergymnasiala sångutbildningen. Dessa elever har höga förväntningar på sig själva 

och på sin utbildning och samtliga har för avsikt att studera vidare inom musik.  
                                                        

6 Verksamhetsförlagd utbildning 
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De som studerar på den eftergymnasiala utbildningen betalar en stor summa pengar 

för sin utbildning. Eleverna som deltar i undersökningen har olika bakgrund, både 

musikaliskt och socialt. Två av eleverna är killar och två är tjejer. De har alla ett 

moget och reflekterande förhållningssätt till det egna lärandet och en förmåga att 

resonera kring undervisningen. Det var därför just dessa elever valdes ut. Jag ville att 

deras svar skulle vara så uttömmande som möjligt.       

 

2.4 Intervjuer 
 

Intervjuerna ägde rum vid sju separata tillfällen i en konferenslokal på skolan. Varje 

intervju var mellan 20 och 30 minuter lång. Samtliga intervjuer var enskilda. Den 

aktuella intervjuformen var halvstrukturerad intervju, dvs. att teman och förslag på 

frågor är formulerade på förhand men att de kan komma att omformuleras eller byta 

ordning under intervjuns gång (Kvale, 1997:117).  

 

De ursprungliga intervjufrågorna finns i bilaga 1 och 2. Dessa frågor formulerades lite 

olika vid varje intervjutillfälle då jag ville anpassa frågorna efter informanternas olika 

förförståelse. Dessutom tillkom olika följdfrågor beroende på hur informanten 

svarade på ursprungsfrågorna. Intervjufrågorna är formulerade med uppsatsens syfte 

och frågeställningar som utgångspunkt. De frågor som ställdes till lärarna skiljer sig 

från de frågor som ställdes till eleverna. Frågorna till eleverna var relativt konkreta 

och knutna till speciella sammanhang som jag trodde att de skulle kunna relatera till 

medan lärarnas frågor var mer öppna. Eftersom elevernas frågor var ganska 

situationsbundna tenderade deras svar att bli väldigt koncentrerade till den egna 

skolan och hur situationen ser ut för dem som enskilda elever. Ett exempel på detta är 

att när jag frågade hur de upplever undervisningen i interpretation så svarade flera av 

eleverna: ”Inte så bra”. På den frågan hade jag kanske föredragit ett svar av ett något 

mer generaliserande slag, men jag inser i efterhand att jag då hade varit tvungen att 

formulera frågan annorlunda. Det sätt på vilket jag väljer att formulera frågorna är 

avgörande för hur svaren ska komma att se ut. Fördelen med att intervjuerna var 

halvstrukturerade var att följdfrågor kunde ställas vilket ledde till att svaren i 

slutändan gav den information som krävdes för att kunna se ett resultat.  
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Alla intervjuer spelades in på band. Det faktum att jag inte behövde anteckna under 

intervjun gjorde att jag kunde koncentrera mig på det informanten hade att säga samt 

ställa lämpliga följdfrågor. Jag tyckte att detta fungerade utmärkt. Jag upplevde inte 

att informanterna besvärades av inspelningen. Konsekvenserna av inspelningen var 

enbart positiva. Jag upplevde t.ex. att informanterna ansträngde sig lite extra för att ge 

så uppriktiga och uttömmande svar som möjligt. Vid en intervju fungerade dock inte 

inspelningstekniken som den skulle vilket resulterade i att en del av intervjun gick 

förlorad. Detta insåg jag när jag skulle transkribera intervjun och då fanns inga 

möjligheter att göra om den. De tekniska missöden som kan uppstå vid inspelningen 

är en av nackdelarna med att använda denna metod. En annan nackdel är att 

inspelningen blir en avkontextualiserad version av intervjun då de visuella intryck 

man får genom t.ex. kroppsspråk och ansiktsuttryck inte kommer fram genom 

inspelningen. (Kvale, 1997:147)   

 

Jag kunde vid något tillfälle känna att den kvalitativa intervjun som samtalsform 

upplevdes besvärande för några av informanterna. En av de intervjuade lärarna sökte 

vid ett flertal situationer efter mitt medhåll för de uttalanden hon gjorde. Hon verkade 

bli lite frustrerad över att intervjun inte var något jämställt samtal där båda parter 

deltar på lika villkor.  

  

Svårigheterna kring intervjuerna bestod främst i att ställa de rätta frågorna. Jag ville 

ställa öppna frågor för att ge informanten möjlighet att resonera relativt fritt. 

Samtidigt riskerar sådana frågor att leda informanten bort från ämnet. Till en början 

tenderade mina intervjufrågor att bli ledande, vilket kom av den förförståelse och de 

personliga uppfattningar jag har kring ämnet. 

 

2.5 Observationer 
 

Observationerna har använts som ett komplement till intervjuerna för att inhämta 

kunskap från ett verkligt sammanhang och få ett helhetsperspektiv. Syftet med 

observationerna var att bilda mig en tydlig uppfattning om vad sångundervisningen 

innebär samt att bli medveten om vilka erfarenheter som ligger till grund för elevernas 

och lärarnas tankar vid intervjuerna.   
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Kännedom om innehållet i en undersökning erhålls inte bara genom teoretiska 

studier och litteraturstudier. Genom att hålla till i den miljö där undersökningen ska 

genomföras kommer man in i den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och 

maktstrukturerna och får därmed en känsla av vad de intervjuade kommer att tala 

om. (Kvale, 1997:92).  

 

Jag har observerat undervisning vid tre olika tillfällen. Vid samtliga 

observationstillfällen har anteckningar förts. Först observerades 

interpretationsundervisningen på den eftergymnasiala musikalutbildningen, därefter 

sångundervisningen på gymnasiet och sist sångteknikundervisningen på den 

eftergymnasiala afrosånglinjen. Jag hade förberett mig inför observationerna genom 

att läsa om ämnet. Dock känner jag att jag skulle ha ägnat mer tid åt att förbereda mig 

inför observationerna. Vid observationstillfällena var jag fortfarande inte riktigt klar 

över vad det egentligen var jag ville undersöka. Jag litade på att mina förkunskaper 

och mina tidigare erfarenheter av att vara observatör, elev och lärare skulle räcka för 

att göra en bra observation, men mina tankar kring just detta ämne hade inte 

bearbetats tillräckligt. Jag tror att det hade varit lättare om jag hade haft en tydlig 

frågeställning att utgå ifrån. Nu blev intrycken svåra att sortera och det var svårt att 

avgöra vad som var det väsentliga. Observationerna var trots detta mycket givande 

eftersom de gav mig den bakgrundsinformation som krävdes för fortsatt arbete. Jag 

fick många bra idéer på upplägg av arbetet under observationerna. Dessutom dök det 

upp frågeställningar som jag ville försöka besvara. I analysdelen beskrivs vad 

undervisning i sångteknik och interpretation innebär utifrån hur jag uppfattade det jag 

såg vid observationstillfällena. 

  

2.6 Analys av data 
 

De bandupptagningar som gjordes vid intervjuerna har analyserats i efterhand. Då jag 

inte ville riskera att gå miste om någon information har samtliga intervjuer 

transkriberats från början till slut. Detta var tidskrävande men intressant och det ledde 

till att jag fick upp ögonen för nya saker som jag inte hade reflekterat över under 

intervjuerna. För att göra resultatdelen tydlig har jag valt att analysera resultatet 

utifrån följande teman: Sångteknik, Interpretation, När sker lärandet?, Hinder för att 
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kunna uttrycka sig, Undervisningens struktur och Lärarens roll. Dessa teman utgår 

ifrån intervjufrågorna.     

 

2.7 Etiska överväganden 
 

I denna uppsats är varken skolan eller informanterna namngivna eftersom detta inte är 

relevant för resultatet. Samtliga informanter har vid intervjutillfället fått information 

om detta. Jag tror att anonymitet skapar förutsättningar för ett öppet och ärligt samtal.  

Jag klargjorde även tydligt för informanterna att det enda syftet med 

bandupptagningen var att underlätta mitt arbete. I analysen förkommer citat och 

eftersom informanterna är anonyma används ett system där de går under följande 

alias: Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, elev gymnasiet och elev e.g. (efter gymnasiet).   

 

2.8 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet avser kvaliteten på mätinstrumentet och validitet om man mäter det man 

avser att mäta. Diskussionen kring reliabilitet och validitet är viktig för att öka 

studiens tillförlitlighet och giltighet. (Stukát, 2005:125)  

 

Då jag har valt att inte namnge informanterna finns det heller ingen anledning för dem 

att föra fram information som inte stämmer överens med verkligheten. Jag är dock 

medveten om att informanternas svar på mina frågor inte nödvändigtvis är helt 

uppriktiga. Jag kan t. ex förstå att man som lärare känner ett visst ansvar gentemot 

elever, andra lärare och skolans ledning och därför väljer att modifiera sanningen.  

 

Den kvalitativa intervjun utgår ifrån enskilda individers personliga upplevelser och 

erfarenheter. Det ämne jag har valt att undersöka är av subjektiv karaktär. Musik och 

känslor upplevs olika av olika personer. Den kvalitativa undersökningen som metod 

är också subjektiv. Det är viktigt att jag, i tolkningsarbetet, kan hålla isär mina 

förutfattade meningar, elevernas tankar och den forskning som undersökningen utgår 

ifrån. Jag vill inte förneka att både transkriptionerna och resultatet av dem är 

subjektivt. 
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Att göra en utskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning 

regler, till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler. Utskrifter är inte kopior 

eller representationer av någon ursprunglig verklighet; de är tolkande konstruktioner 

som fungerar som användbara verktyg för givna syften. (Kvale, 1997:152). 

 

 

3. Analys och resultat 

 

3.1 Observationer 

 
3.1.1 Undervisning i interpretation på den eftergymnasiala musikalutbildningen 

 

Den interpretationslektion som observerades genomfördes i masterclassform vilket 

innebär att en hel klass deltar. Varje elev får ungefär 15 minuters enskild 

undervisning med läraren. Detta sker inför de andra i klassen. Syftet med ett sådant 

upplägg är att eleverna ska lära genom att ta del av hur läraren arbetar med de övriga 

eleverna. Detta är ett alternativ till den enskilda undervisning som bedrivs på 

gymnasienivå. Eleverna på de eftergymnasiala utbildningarna erbjuds ingen 

undervisning i enskild sång.  

Masterclassundervisningens upplägg är att varje elev framför en sång och därefter 

kommer läraren med förslag på vad som skulle kunna göras annorlunda. På 

interpretationslektionen fokuserar läraren på uttrycket och känslan. De instruktioner 

läraren ger eleverna innehåller sällan sångtekniska termer. I stället använder hon 

andra metoder för att höja den musikaliska kvaliteten. Genom att observera 

interpretationslektionen fick jag en tydlig bild av vad interpretationsbegreppet innebär 

samt hur interpretationsarbetet kan gå till rent praktiskt. Interpretation som ämne i 

skolan innefattar, enligt vad jag upplevde vid observationen, följande moment: 

 

• Tolkning av text. Vad handlar texten om enligt eleven? Hur tolkar läraren 

texten? Vad var kompositörens avsikt med sången? 

• Hållning och kroppsspråk 

• Mimik och ansiktsuttryck 

• Publikkontakt 
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• Skapa inre bilder 

• Spela teater 

• Experimentera med olika känslouttryck 

• Överdriva olika känslouttryck 

• Känna en känsla 

• Låtsas att man känner en känsla. Vad är det som gör att vi upplever att någon 

är arg, ledsen, glad osv.?  

• Använda de tekniska hjälpmedel som förstärker känslan 

 

Jag upplevde att klimatet i klassrummet var positivt. Läraren hade en avslappnad och 

tillåtande inställning.   

 

Det måste bli lite tokigt emellanåt för att man ska kunna skilja på det man vill ha och 

det man inte vill ha. (Lärare 1). 

 

Läraren syftar på att eleverna måste våga prova olika uttryck för att hitta ett uttryck 

som tilltalar dem. Trots att detta var en lektion i interpretation förekom vissa inslag av 

sångteknik. Att uttrycka känslor var dock lektionens huvudsakliga syfte.  

 

3.1.2 Sångundervisning på gymnasiet 

 

Den sångundervisning som bedrivs på gymnasienivå innehåller både sångtekniska 

moment och moment som fokuserar på interpretation. Dessa lektioner är enskilda. 

Varje lärare väljer själv, med utgångspunkt i läroplanerna, hur lektionerna ska 

struktureras. En sånglektion på gymnasiet är 40 minuter lång vilket innebär att läraren 

inte alltid hinner fokusera på både interpretation och sångteknik vid samma 

lektionstillfälle. Den lektion jag observerade var nästan uteslutande en lektion i 

sångteknik. De moment som ingick i lektionen liknade dem som ingick i 

sångteknikundervisningen på den eftergymnasiala afrosångutbildningen.    

Lektionen innehöll uppvärmning av kropp och röst, teknikövningar, repertoararbete ur 

ett sångtekniskt perspektiv samt instudering av ny repertoar.  
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3.1.3 Undervisning i sångteknik på den eftergymnasiala afrosångutbildningen 

 

Upplägget på den sångtekniklektion som observerades var detsamma som på 

interpretationslektionen. Lektionens innehåll skilde sig från interpretationslektionens 

på så sätt att större vikt lades vid de sångtekniska momenten. Förutom att de 

instruktioner som läraren gav eleverna fokuserade på deras sångteknik i stället för på 

uttrycket var också den inledande uppvärmningen med dess teknikövningar ett viktigt 

inslag i lektionen. När jag observerade denna lektion kunde jag ana vissa inslag av 

interpretation liksom jag vid observationen av interpretationslektionen upplevde att 

det förekom inslag av sångteknik. Jag anser att denna integrering av metoder var ett 

lyft för helheten och att resultatet blev bättre när läraren belyste fenomenen ur olika 

perspektiv.  

 

Genom att observera sångtekniklektionen kom jag fram till att sångteknik i första 

hand syftar till att hitta en teknik som inte skadar rösten. Ett annat syfte är att eleverna 

får lära sig olika sätt att använda sin röst som de sedan kan applicera på låtar i olika 

genrer, vilket bidrar till en musikalisk bredd. Den definition av begreppet sångteknik 

som används i inledningen av denna uppsats beskriver tydligt vad sångteknik innebär. 

Undervisningen i sångteknik handlar i stort om att öka elevernas medvetenhet och 

förståelse för vad som händer med kroppen och rösten när de sjunger.  

 

3.2 Intervjuer med elever 

 

3.2.1 Sångteknik 

 

Eleverna beskriver sångteknik som ett verktyg eller ett hjälpmedel för att kunna 

uttrycka sig genom sin sång. De pratar om sångteknik utifrån den definition jag 

använder i inledningen av min uppsats. I intervjuerna framkom inte att det skulle 

finnas några oklarheter kring vad begreppet sångteknik innebär. Samtliga elever anser 

att sångteknik är ett nödvändigt inslag i sångundervisningen. De två tjejerna som 

deltar i undersökningen menar att sångteknik är en förutsättning för att det ska låta bra 

och för att de ska kunna kontrollera sin röst. Två av eleverna menar att bristfällig 

sångteknik kan leda till att de lättare sliter ut rösten när de t. ex sjunger med ett band 
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eller när de har för avsikt att sjunga ofta och länge. Detta är även forskaren Daniel 

Zangger Borchs uppfattning. Två elever hävdar att god sångteknik leder till ökat 

självförtroende och att de, när de känner sig trygga med sångtekniken, har lättare för 

att koncentrera sig på uttrycket och känslan.  

 

3.2.2 Interpretation 

 

Alla elever tycker att uttrycket är det viktigaste när en sångare ska framföra en sång.  

 

Alltså, har man en röst men inget artisteri då, då är man ju körd. Man kan 

fortfarande lyckas om man har ett artisteri men inte så bra sångröst. 

(elev gymnasiet). 

 

Detta är samtliga elever överens om. Tre av fyra elever tycker dock att sångteknik och 

interpretation är lika viktiga inslag i sångundervisningen. En elev menar att 

interpretation är viktigare. Denna elev lyfter fram tre huvudsakliga skäl till att 

interpretationsundervisningen är så viktig. För det första menar han att det är 

sångarens plikt gentemot den person som har skrivit låten att förmedla låtens budskap 

på ett trovärdigt sätt. Han lyfter sedan fram den personliga utvecklingen som en viktig 

faktor och menar då att han genom att förmedla känslor kommer i kontakt med sina 

egna känslor och att han ger en del av sig själv när han uttrycker sig genom sången. 

Slutligen delar eleven med sig av sina egna erfarenheter av vad han upplevt som bra 

och mindre bra sångare och hävdar att han som lyssnare vill bli berörd av den musik 

han lyssnar på och därför är sångarens viktigaste uppgift, enligt honom, att beröra sin 

publik. En annan av eleverna tycker att interpretation som ingång kan vara en bra 

metod för att komma över den ”negativa medvetenhet” sångteknikövningen kan 

medföra. Ytterligare en elev säger att det är svårt att nå ett uttrycksfullt musicerande 

genom att bara fokusera på sångtekniken.  

Genom de svar eleverna gav på mina frågor i intervjuerna kan jag konstatera att deras 

definition av begreppet interpretation i hög grad innefattar det visuella, dvs.  

kroppsspråk och ansiktsuttryck.  
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3.2.3 När sker lärandet? 

 

Tre av eleverna tycker att de lär sig mest när undervisningen är anpassad efter deras 

förkunskaper. Om en elev redan har goda kunskaper i sångteknik menar de att den 

eleven lär sig mest om man fokuserar på interpretationen. Om det redan finns ett 

musikaliskt uttryck är det bättre att försöka utveckla sångtekniken, anser eleverna. 

Detta anser även Nanna-Kristin Arder genom att betona vikten av att sätta eleven i 

fokus och att anpassa undervisningen efter varje individ.  

 

Två elever tror att vissa har lättare för att ta till sig sångtekniska instruktioner i 

undervisningen och att andra har lättare att ta till sig instruktioner som fokuserar på 

sångteknik. En av eleverna menar att det har att göra med hur man är som person. 

Den andra eleven tror att förmågan att förmedla något hänger ihop med hur man är 

som person, men att den sångtekniska förmågan enbart har att göra med hur man är 

byggd, rent genetiskt. Gymnasieeleverna tycker att de lär sig mest när de fokuserar på 

interpretation eftersom de anser att deras sångteknik är mer utvecklad än deras 

förmåga att sjunga uttrycksfullt. En av eleverna på den eftergymnasiala utbildningen 

tycker att sångtekniklektionerna är mer givande än interpretationslektionerna.  

 

Jag har ju sjungit väldigt mycket, men jag har aldrig riktigt vetat vad jag gör, så när 

jag kan sätta fingret på exakt vad det är jag gör för någonting så känns det som att 

det är en helt ny värld som öppnar sig.(elev e.g.). 

 

Denna elev menar att ”tjafs” och stundvis dålig stämning i klassen är anledningen till 

att interpretationslektionerna inte är lika utvecklande som sångtekniklektionerna. Den 

andra av de två eleverna som studerar på eftergymnasial nivå säger i inledningen av 

intervjun att hon tycker att sångtekniklektionerna är mer givande eftersom hon anser 

att det är viktigt att veta hur hon ska använda rösten för att sedan kunna koncentrera 

sig på uttrycket. Senare i samma intervju säger denna elev att hon tycker att hon 

utvecklas mest när hon får interpretatoriska instruktioner. Hon beskriver en situation 

som uppstod under en interpretationslektion då hennes klasskamrater började gråta 

när hon framförde en sång med mycket känsla. Hon säger att hon aldrig har känt sig 

så nöjd med ett sångframträdande tidigare.    
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3.2.4 Hinder för att kunna uttrycka sig 

 

Samtliga elever menar att det finns hinder som gör att vissa sångare inte kan uttrycka 

det de vill. Dessa hinder kan enligt informanterna vara hämningar, kontrollbehov, allt 

för hög grad av sångteknisk medvetenhet, att sångeleven är ovan och/eller rädd att 

öppna sig och visa känslor, att sångeleven inte vet vad sången handlar om och att 

läraren inte ger sångeleven den uppmuntran och det stöd som krävs.     

 

3.2.5 Undervisningens struktur 

 

I uppsatsens inledning beskriver jag hur undervisningen är strukturerad på gymnasiet 

och på den eftergymnasiala utbildningen. I intervjuerna har gymnasieeleverna inte 

uttryckt varken positiva eller negativa åsikter angående detta. 

En av eleverna på den eftergymnasiala utbildningen tror att det är bra att 

gymnasieeleverna får undervisning i interpretation och sångteknik samtidigt eftersom 

han tror att dessa elever inte är tillräckligt motiverade för att kunna kombinera uttryck 

och sångteknik på egen hand. Det anser han dock att eleverna på de eftergymnasiala 

utbildningarna är och därför tycker han att det fungerar bra att separera metoderna på 

dessa utbildningar. Han tycker att det är positivt att de får möjlighet att koncentrera 

sig på en sak i taget. Detta lyfter även den andra eleven fram som det positiva med 

undervisningens struktur på eftergymnasial nivå. Hon upplever dock att 

undervisningen ibland känns för uppdelad. 

 

3.2.6 Lärarens roll 

 

Alla elever som deltar i intervjuerna lyfter fram läraren som en viktig person och de 

beskriver hur lärarens egenskaper och relationen mellan läraren och eleven kan vara 

avgörande för om deras sångutveckling ska gå framåt eller inte. En av eleverna 

beskriver läraren som en ”peppande förebild”. Såhär beskriver de andra eleverna sina 

upplevelser av lärare och sina uppfattningar om hur en lärare bör vara samt huruvida 

detta påverkar deras utveckling:  

 

Läraren måste nog vara positiv till allt. Det är nog väldigt svårt att vara lärare i 

sång, tror jag. Men egentligen bara att uppmuntra och våga pröva väldigt många 
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olika saker. Väldigt många olika saker funkar olika för olika individer. Om det är att 

man i början kommer och är lite osäker och man aldrig har sjungit förutom i 

duschen, då blir det ju lärarens jobb att faktiskt få fram vad som finns inuti den här 

individen. (elev gymnasiet).  

 

Det är väldigt många som inte har hållit på med sång tidigare. Då är det ju ännu 

viktigare att man har bra lärare, dels som peppar på rätt sätt och eldar eleverna på 

ett bra sätt så att man vill visa mer, liksom. Och har man en lärare som är nollställd 

och typ inte bryr sig så är det klart att det går ut över ens utveckling. (elev e.g.). 

 

Om läraren inte tror på en, inte finns där som ett stöd när man känner sig som mest 

sårbar. ”Okej, jag är skiträdd för det här! Nu måste jag öppna mig.” Om läraren inte 

finns där som något att falla tillbaka på, det kan förstöra jättemycket för då vågar 

man inte. Då låser man sig själv helt och hållet och så står man bara där och gråter i 

stället och tycker att det är jättejobbigt. (elev gymnasiet). 

 

Dessa citat beskriver elevernas syn på vad som är lärarens uppgift. Det framgår 

tydligt att deras relation till läraren påverkar både den musikaliska och den personliga 

utvecklingen. 

 

3.3 Intervjuer med lärare 

 

3.3.1 Sångteknik 

 

Lärarna anser, precis som eleverna, att sångteknik är ett hjälpmedel för att kunna 

uttrycka sig genom sin sång.  

 

En gitarrist kanske behöver se över fingersättningen för att man ska klara en svår 

passage. Det är precis likadant för en sångare, att vi behöver jobba med 

”fingersättningen” för att klara av vissa saker också, för att kunna uttrycka det vi 

ska.  (Lärare 2). 

 

Samtliga lärare anser att det huvudsakliga syftet med att eleverna bör lära sig 

sångteknik är att de ska ha möjlighet att laborera med olika klanger och själv välja 

vilket sound de vill ha. Lärare 1 menar att det är viktigt att vårda sitt instrument så att 
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det blir så lydigt som möjligt. Lärare 2 och Lärare 3 betonar vikten av kroppskontroll 

som en grund för god sångteknik och hävdar att många sångtekniska övningar syftar 

till att få kroppen och musklerna att koordinera för att kunna frambringa den ton man 

önskar.  

 

3.3.2 Interpretation   

 

Lärare 1 anser att den enda anledningen till att en person ställer sig på en scen och 

framför en sång är att personen har något att berätta. Därför väljer Lärare 1 ofta att 

fokusera på uttrycket när hon undervisar. Lärare 3 håller med om att sångarens 

viktigaste uppgift är att förmedla ett uttryck genom sången och hon anser att 

undervisning i interpretation är en bra metod för att utveckla förmågan till uttryck och 

även den sångtekniska förmågan. Lärare 2 håller med de två andra lärarna om att 

uttrycket är målet, men hon anser att interpretation och sångteknik är lika viktiga 

inslag i sångundervisningen. Enligt lärarna handlar interpretationsundervisningen om 

kroppsspråk och mimik, att berätta en text och att få eleverna att slappna av.  

Lärare 3 beskriver interpretationsundervisningen som personlighetsutvecklande och 

syftar då på att eleverna, genom interpretationen, får möjlighet att tillfredsställa sitt 

behov av att uttrycka sig. Hon säger att hon ofta väljer metoder som fokuserar på 

interpretation när hon undervisar elever som redan har utvecklat sin sångtekniska 

förmåga. Hon menar också att interpretation kan vara en bra ingång för de elever som 

har lätt för att uttrycka sig genom t.ex. teater. För dessa elever kan 

interpretationsövningar vara ett sätt att nå även de tekniska svårigheterna i sången. 

Samtliga lärare menar att huvudsyftet med interpretationsundervisningen är att 

eleverna ska kunna tillfredsställa publikens behov. 

  

Publiken frågar inte efter en uppvisning i röstteknik. (Lärare 1). 

 

3.3.3 När sker lärandet? 

 

De intervjuade lärarna upplever att vissa elever har lättare att ta till sig instruktioner 

som fokuserar på interpretation medan andra elever föredrar att få sångtekniska 

instruktioner. Enligt lärare 3 är detta en fråga om intresse och personlighet. Lärare 2 

tror att tidigare erfarenheter av sångundervisning också är en avgörande faktor för om 
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eleven föredrar sångteknik eller interpretation. Lärare 1 menar att vissa elever vill att 

fenomenen ska förklaras på ett vetenskapligt sätt medan andra föredrar bildspråk. 

Enligt henne finns det ingen metod som passar för alla människor. Därför anser hon 

att undervisningen måste anpassas efter individen för att lärande ska kunna uppstå. 

När Lärare 2 undervisar elever som har svårt att förstå hur sångtekniken fungerar 

anser hon att det är fördelaktigt att gå via uttrycket. Lärare 2 har upplevt att de elever 

som har lätt för att förstå sångtekniska fenomen är de som har en väl utvecklad 

kroppskontakt.   

 

Jag märker att en del elever som är vana att träna, att dansa, att röra på sig har en 

annan sorts motorik. De kan ibland ha lättare att anamma tekniken därför att de är 

vana att uppfatta de signalerna. (Lärare 2). 

 

Lärare 2 lyfter också fram ett helt nytt perspektiv till denna diskussion. Hon menar att 

elevens kunskaper i musikteori kan underlätta det praktiska musicerandet och göra 

sångaren till en tryggare musikant. Enligt Lärare 3 är musikteoretiska kunskaper en 

hjälp för att kunna nå nya musikaliska höjder och nya sätt att uttrycka sig på.  

 

3.3.4 Hinder för att kunna uttrycka sig 

 

Resultatet ovan visar att lärarna upplever att eleverna har olika lätt för att lära sig 

sångteknik och interpretation. Lärare 3 menar att detta beror på elevernas intressen 

och personligheter. Hon säger att vissa elever är mer hämmade än andra och därför 

har de svårare att hitta ett uttryck. Samtidigt menar hon att alla människor kan 

förmedla känslor. Vad hon däremot upplever som ett hinder för vissa elever är att de 

har anatomiska begränsningar som gör att de inte kan sjunga vilka sånger som helst. 

Hon menar att alla elever har olika fysiska, kulturella och språkliga förutsättningar 

som ibland kan begränsa deras utvecklingsmöjligheter. De andra lärarna håller med 

om att vissa röster passar bättre för att sjunga en viss sorts repertoar. Lärare 1 anser 

även att det krävs speciella egenskaper för att kunna förmedla känslor genom sången. 

Dessa egenskaper är enligt henne fantasi, föreställningsförmåga, empati samt förmåga 

att kunna gestalta osympatiska personer eller föremål. Lärare 1 anser att rädsla och 

blygsel kan vara ett hinder för att kunna uttrycka det man vill.  
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3.3.5 Undervisningens struktur 

 

Trots att undervisningen i interpretation och sångteknik sker vid separata tillfällen på 

de eftergymnasiala utbildningarna anser samtliga lärare att det är omöjligt att inte 

integrera sångtekniska instruktioner i interpretationsarbetet och vice versa. Lärare 2 

säger: 

Om jag jobbar med sångteknik så måste jag kanske gå via ett interpretatoriskt sätt, 

ett uttryck, en kärnkänsla, för att komma åt en teknisk detalj. (Lärare 2). 

 

Detta säger Lärare 1: 

Mitt ämne heter interpretation men om det dyker upp tekniska saker som jag måste 

påpeka så måste jag ju göra det. (Lärare 1).  

 

Lärare 2 påpekar att det är viktigt att det finns en dialog mellan de lärare som 

undervisar i sångteknik och de som undervisar i interpretation för att hålla koll på var 

eleven befinner sig i sin utveckling. Lärare 2 anser att det sätt på vilket man har 

strukturerat undervisningen på de eftergymnasiala utbildningarna är fördelaktigt. 

Trots att hon ibland använder interpretatoriska metoder i sångteknikundervisningen 

menar hon att det i undervisningssammanhang är positivt att också separera 

metoderna för att underlätta för eleverna och undvika att strukturen blir för ”luddig”. 

Lärare 2 tycker att det positiva med gymnasieskolans undervisningsform är att de får 

en tydlig bild av att sångteknik och interpretation går hand i hand. Lärare 3 som 

undervisar på gymnasiet anser att upplägget fungerar bra. Hon tror inte att 

gymnasieeleverna är mogna att överföra tekniken till uttrycket utan handledning av 

läraren.  

 

3.3.6 Lärarens roll 

 

De lärare som deltar i intervjuerna anser att en sånglärares uppgift är att vara sensibel, 

lyhörd, uppmuntrande, stöttande, positiv, att se varje elev och att utgå ifrån elevernas 

styrkor. Att tycka om att undervisa är en förutsättning för att kunna vara en bra lärare, 

anser Lärare 1. Lärare 3 menar att ämneskompetensen är mindre viktig än förmågan 

att kunna inspirera och entusiasmera eleverna. Lärare 2 och 3 tycker att det är viktigt 

att arbeta på att skapa relationer med eleverna som bygger på öppna och ärliga 
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dialoger. Lärare 2 menar att det är viktigt att sätta eleven och inte sig själv i fokus när 

man kliver in i lärarrollen. 

  

Ibland upplever jag att man är lika mycket psykolog, förälder och terapeut som 

sånglärare eller lärare. (Lärare 2). 

 

3.4 Relationen mellan sångteknik och interpretation  

– ur lärares och elevers perspektiv 
 

I intervjuerna med elever och lärare framkom att alla informanter tycker att en 

sångares viktigaste uppgift är att uttrycka känslor och att förmedla någonting genom 

sin sång. Detta anser även alla de forskare och författare jag har presenterat i denna 

uppsats. Jag tolkar detta som att målet med sångundervisningen är att eleverna ska 

utveckla sin interpretatoriska förmåga. Bland forskare och författare finns det de som 

menar att sångteknik är en förutsättning för att kunna uttrycka det man vill medan 

andra anser att det bästa sättet att utveckla förmågan att tolka och uttrycka sig är att 

utgå ifrån känslan. En vanlig åsikt bland dem som förespråkar sångtekniska metoder 

är att sångtekniken ska övas så att den känns självklar när sångaren ska möta sin 

publik. Vid själva konserttillfället bör sångaren vara så trygg med sin sångteknik att 

all koncentration kan riktas på uttrycket. De informanter som deltar i mina intervjuer 

håller med om att uttrycket är det primära när en sångare framträder inför en publik, 

men de anser inte att förmågan att uttrycka känslor kan utvecklas om undervisningen 

och den egna övningen enbart fokuserar på sångteknik. Informanterna menar att både 

sångteknik och interpretation är viktiga inslag i undervisningen. Relationen 

däremellan beskrivs som att de går ”hand i hand” och att det ena inte får utesluta det 

andra. Detta gör också att metoderna är svåra att separera ifrån varandra, vilket dels 

framkom i intervjuerna men även vid de observationer jag har gjort av undervisning i 

interpretation respektive sångteknik. Jag kan med andra ord konstatera att det finns en 

tydlig koppling mellan sångteknik och interpretation och att dessa ingångar påverkar 

varandra. Huruvida de påverkar varandra positivt, negativt eller både positivt och 

negativt råder det lite olika uppfattningar om bland informanterna. Alla informanter är 

överens om att sångteknik är ett hjälpmedel för någon som vill uttrycka något genom 

sin sång.     
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Ju bättre teknik man har desto lättare är det ju att anpassa rösten för att  få fram den 

känslan man vill ha. (elev e.g.). 

 

Denna uppfattning delar även de forskare och författare som betonar vikten av 

sångteknisk övning. Daniel Zangger Borch beskriver kort en metod som innebär att 

känslan förstärks genom sångtekniska inslag. Denna metod användes av läraren på 

den interpretationslektion jag observerade och samma lärare talar i intervjun om 

metodens fördelar: 

 

Vad är det som händer med kroppsspråket? Vad händer med mimiken? Vad händer 

när man blir förbannad? Vad händer när man blir lite lagom ledsen? Vad händer 

med andningen? Vad händer med hjärtat? Vad händer med allt det här? Så att man 

vet det och sedan tar man på sig det. Det är en omöjlighet att du ska känna allting 

hela tiden. (Lärare 1). 

 

Det läraren beskriver ovan är ett sätt att närma sig interpretationen med sångtekniska 

medel och ett exempel på hur sångteknik kan påverka uttrycket positivt. 

 

Tre av de intervjuade eleverna tycker att för mycket fokus på sångtekniken kan 

påverka uttrycket negativt och att det i sin tur får negativa konsekvenser för deras 

självförtroende.  

 

Men jag har ofta upplevt sångteknik som ett hinder också för att det blir för stort 

fokus på teknik och det blir som att man bara står och levererar toner. Man kan ju 

inte leverera samma perfekta toner varje dag utan det går ju upp och ner faktiskt och 

då kände jag att jag gjorde läraren besviken när jag inte kom upp så där ljust och fint 

som jag skulle på höga soprantoner och det försämrade verkligen mina 

framträdanden. I alla fall min egen känsla av dem. (elev e.g.).  

 

Två av eleverna menar att sångtekniken kan påverkas negativt av att de ger sig hän 

sången och dess uttryck, men att detta inte nödvändigtvis behöver påverka helheten 

negativt. Om sångtekniken påverkas negativt av uttrycket menar Lärare 1 att eleven i 

fråga har ”ställt sig på scen alldeles för tidigt”. Detta tolkar jag som att det krävs en 

viss grad av sångteknisk och interpretatorisk medvetenhet hos eleven för att denna ska 
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kunna använda sina musikaliska verktyg i ett sammanhang. Tre av eleverna tycker att 

interpretationen påverkar sångtekniken positivt och att det är en bra metod att gå via 

uttrycket för att komma åt de tekniska svårigheterna. En av eleverna är osäker på om 

de sångtekniska problemen går att lösa genom interpretation eller om det bara är ett 

sätt att gå runt problemet.  

De intervjuade lärarna hävdar att sångtekniska problem går att lösa genom 

interpretation och att uttrycket påverkas positivt av en väl utvecklad sångteknik. 

Däremot anser de inte att sångteknik är en förutsättning för att kunna utveckla ett 

personligt uttryck. Sångtekniken är heller inte slutmålet med sångundervisningen, 

trots att stor del av undervisningstiden går åt att ge eleven verktyg som underlättar 

interpretationsarbetet. Detta är samtliga lärare noga att påpeka: 

 

Om någon står ensam i ett rum och är jättebra på sångteknik och kan ta alla toner 

precis som den vill, sjunga alla olika sound som den vill ha, men ändå inte använder 

det i något slags konstnärligt uttryck. Då har det ju ingen betydelse. (Lärare 3). 

 

Också en ful röst kan beröra. Också en, så att säga, bristfällig teknik. Därför att hela 

människan är instrumentet. Kommer du med en perfekt teknik, en underbar röst och 

ingen interpretation, ingen magi. Det är klart att man blir imponerad en stund: ”Åh, 

jättetjusigt!”, och sedan går man därifrån och tänker på något annat. Det är inte… 

Det räcker inte! (Lärare 1). 

 

Hur undervisningen bör struktureras och huruvida man bör fokusera på interpretation 

eller sångteknik, separera eller integrera metoderna osv. är upp till varje skola att 

avgöra. På den skola där jag har gjort min undersökning finns en struktur som 

fungerar bra, enligt informanterna. På gymnasiet utgår undervisningen ifrån en 

kursplan medan det på de eftergymnasiala utbildningarna är upp till läraren att avgöra 

hur undervisningens upplägg ska se ut. I kursplanen för instrument/sång på 

gymnasienivå framkommer tydligt att sångteknik och interpretation är 

sångundervisningens huvudsakliga beståndsdelar. Då dessa två ingångar, som tidigare 

nämnt, går hand i hand anser de intervjuade lärarna att de varken kan eller bör 

separeras. Undervisningen i sångteknik och interpretation bör, enligt informanterna, 

anpassas efter varje elevs förkunskaper, behov och personlighet.  
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Lärarens uppgift är med andra ord att anpassa undervisningen efter individen. Att 

läraren ger eleverna stöd och uppmuntran och ”ser” varje elev är, enligt min tolkning 

av observationer och intervjuer, en förutsättning för att eleven ska våga uttrycka sig.           

  

4. Diskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare och elever ser på relationen 

mellan sångteknik och interpretation. Frågeställningarna är besvarade i föregående 

kapitel. Anledningen till att detta är intressant för mig att undersöka är att jag har 

upplevt att de sångtekniska momenten får större utrymme i sångundervisningen än 

interpretationsmomenten, trots att förmågan att uttrycka och förmedla känslor tycks 

vara något som både sångare och musikkonsumenter värderar högre än förmågan att 

sjunga sångtekniskt korrekt. I min undersökning ville jag först och främst ta reda på 

om detta endast är min personliga uppfattning eller om det är en åsikt jag delar med 

andra. Är sångteknik och interpretation lika viktiga i undervisningen? Enligt samtliga 

informanter som deltar i undersökningen samt de forskare och författare som har 

skrivit om detta är en sångares främsta uppgift att uttrycka och förmedla känslor 

genom sin sång.   

 

Då återstår frågan om varför sångteknikmomenten anses nödvändiga inom 

sångutbildningar. Det finns forskare och författare som menar att sångteknik är en 

förutsättning för att kunna uttrycka det man vill. Andra ser snarare på sångteknik som 

ett hjälpmedel. Ki Rydberg-Asplind menar att det är positivt att skaffa kunskap om 

hur rösten fungerar men att det bästa sättet att nå ett uttrycksfullt musicerande är att 

fokusera på känslorna. Undersökningens informanter är alla överens om att 

sångteknik och interpretation går hand i hand och att båda ingångarna är nödvändiga 

inslag i undervisningen. Jag kommer att diskutera resultatet av hur relationen mellan 

sångteknik och interpretation ser ut utifrån tre olika perspektiv. Dessa perspektiv är: 

anpassad undervisning, relationen mellan lärare och elev samt ett hälsoperspektiv. 

Resultatet av undersökningen kan vara något för sång- och musiklärare att ta del av 

och det kan med fördel användas som utgångspunkt för vidare forskning. Det går 

även att, genom denna uppsats, dra paralleller till skolans värld i övrigt, i och med de 

mer allmänpedagogiska aspekterna, såsom undervisning och lärande, som lyfts fram. 
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Resultatet av undersökningen kan således komma att bli intressant för lärare som 

undervisar i andra ämnen än musik och övriga som arbetar med pedagogiska frågor.  

 

Efter att ha genomfört denna undersökning är min uppfattning att 

interpretationsarbetet kan gå till på två olika sätt. Antingen kan interpretation innebära 

att försöka hitta ett uttryck genom att sätta fingret på vad det är som gör att det låter 

aggressivt, glatt, sorgset osv. och sedan applicera detta på sången med hjälp av 

sångtekniska verktyg. Detta är en tolkningsmetod som passar de elever som föredrar 

teoretiska tillvägagångssätt. Det kan även vara en metod att använda när eleven ifråga 

har svårt att gestalta det som texten handlar om pga. t.ex. brist på personlig erfarenhet 

av liknande upplevelser eller mentala blockeringar som gör att eleven inte vågar ge 

sig hän en känsla. Syftet med detta tillvägagångssätt är att publiken ska bli berörd 

trots att sångaren inte själv känner den känsla som förmedlas. Det krävs teknisk 

medvetenhet för att eleven ska förstå hur rösten ska användas  när olika känslouttryck 

ska förmedlas. 

 

Ett äkta och trovärdigt uttryck kan möjligen vara lättare att nå genom att tillåta sig att 

faktiskt känna den känsla som ska förmedlas. Genom att ge sig hän en sång på detta 

sätt får musicerandet ytterligare ett syfte. Då handlar interpretation inte enbart om att 

beröra publiken utan om att den person som framför sången ska få kontakt med sina 

egna känslor och få utlopp för dem genom sitt musikaliska uttryck.  

 

I intervjuerna var det flera av informanterna som hävdade att vissa personer har lättare 

att lära genom interpretation och andra genom sångteknik. Detta är ett argument för 

att båda ingångarna är viktiga inslag i undervisningen. Uttrycket är målet men vägen 

dit kan se olika ut beroende på vem som strävar efter att nå det. En person som 

föredrar konkreta, teoretiska förklaringar framför mer abstrakta, bildliga och 

känslorelaterade förklaringar har antagligen lättare att hitta ett uttryck genom 

sångtekniska instruktioner. Lärande kan ske på olika sätt och det är därför viktigt att 

undervisningen anpassas efter varje individ. Som lärare kan det ibland vara 

nödvändigt att bortse från sin personliga uppfattning om hur lärande bör gå till och 

vilka metoder som bör användas, till förmån för elevens utveckling. Alla lärare som 

deltar i min undersökning och tre av eleverna anser att det är viktigt att 

undervisningen anpassas efter eleven. Nanna-Kristin Arder betonar vikten av 
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anpassad undervisning i sin bok Sångeleven i fokus. Även i läroplanen framgår tydligt 

att undervisningen ska anpassas efter eleven: 

  

Undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. (Lpf94, 1 

kap. 2 och 9§§). 

        

Ett av de tydligaste resultaten av undersökningen är att både lärare och elever anser 

att lärarens sätt att vara är av stor betydelse för om eleven ska kunna utvecklas som 

sångare. En av de egenskaper informanterna anser vara viktig hos en lärare är 

förmågan att anpassa undervisningen efter eleven. För att undervisningen ska kunna 

anpassas efter eleven krävs att läraren prioriterar att skapa en relation med varje elev. 

Genom observationer och intervjuer har jag kommit fram till att lärarens relation till 

eleven är avgörande för om eleven ska lyckas med uppgiften att uttrycka sig genom 

sången. När eleven inte känner förtroende och stöd från läraren brister både 

sångtekniken och interpretationen. Detta är intressant då det innebär att lärarens 

främsta uppgift inte är att undervisa i sångteknik och interpretation utan att vara en 

person som eleven kan känna sig trygg och avslappnad med. Denna trygghet är en 

förutsättning för att eleven ska kunna nå nya musikaliska mål. Undervisningens 

struktur och val av metoder är med andra ord av ringa betydelse i jämförelse med 

relationsskapandet.   

 

Slutligen vill jag också lyfta fram uppsatsens ämne ur ett hälsoperspektiv. Huruvida 

det finns ett hälsofrämjande syfte med sång och sångundervisning var inget jag hade 

för avsikt att undersöka i denna uppsats, men jag ser ett så tydligt intresse kring detta i 

resultatet att jag vill belysa detta perspektiv. Flera av informanterna menar att behovet 

av att uttrycka de känslor de bär inom sig är orsaken till att de vill sjunga. Deras syfte 

och mål med sången är helt enkelt att få utlopp för dessa känslor för att kunna känna 

sig känslomässigt tillfredsställda. Jag upplever att det är viktigt för dessa ungdomar 

att de har ett medel att uttrycka sig med eftersom jag ser att det stärker deras 

självförtroende och underlättar den identitetsskapandeprocess de genomgår. En av de 

intervjuade lärarna beskriver sång som personlighetsutvecklande. Det finns forskning 

som visar att sång och musik ger positiva effekter på både det känslomässiga och det 

fysiska välbefinnandet: 
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Genom kulturaktiviteter kan vi få en ökad känslomässig förståelse för både oss själva 

och andra, menar Töres Theorell. Därmed får vi ett bättre socialt samspel och en 

smidigare vardag…  

 

Även de rent fysiologiska effekterna av kultur är positiva. Den kan ha särskilt positiv 

effekt på stressrelaterade symptom. Kulturens gynnsamma inverkan på blodtryck, 

immunförsvar, stresshormoner (särskilt kortisol) och endorfiner beläggs gång på 

gång.  (Tidningen Södermalmsnytt, 27 maj 2006:32). 

 

Den fysiska hälsan är något som undersökningens informanter lägger stor vikt vid. 

Flera av dem talar om sångteknikövning som en förebyggande åtgärd för att inte 

skada rösten när man sjunger. Även flera av de forskare och författare som 

presenteras betonar vikten av sångteknisk övning ur ett hälsoperspektiv. Samtliga 

forskare förespråkar ett sunt sångsätt men vad detta sunda sångsätt innebär råder det 

delade meningar om. Vissa menar att interpretation är vägen till ett sunt sångsätt 

medan andra förespråkar sångtekniska metoder.   

 

Intressant att konstatera är att det tycks finnas ett samband mellan sångteknik, 

interpretation och självförtroende. Janzon hävdar i sin bok Öva sång och bli vän med 

din röst att sångtekniska färdigheter resulterar i ökat självförtroende. Om detta är 

fallet är det ytterligare ett argument för att sångteknikundervisningen är nödvändig 

trots att interpretationen är målet. Eftersom interpretationsarbetet bygger på att eleven 

vågar ta plats och testa nya sätt att uttrycka sig på är en viss grad av självförtroende en 

förutsättning för att lyckas. Om sångteknisk kontroll ger ökat självförtroende och om 

förmågan att uttrycka känslor kräver en tro på den egna förmågan är jag övertygad: 

Sångteknik och interpretation går hand i hand! 
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4.1 Vidare forskning 
 

De tre teman som diskuteras i slutet av uppsatsen, anpassad undervisning, relationen 

mellan lärare och elev samt hälsoperspektivet, skulle vara intressanta ämnen för 

vidare forskning. Det skulle även vara intressant att undersöka om resultatet av denna 

undersökning stämmer överens med hur sångundervisning med yngre barn bör 

struktureras. Är interpretation och sångteknik relevanta begrepp i den verksamhet som 

grundskolan och kommunala musikskolan bedriver?    
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till elever 

1) Tycker du att sångteknik och interpretation är nödvändiga inslag i 

sångundervisningen? Varför? 

- Hur upplever du undervisningen i sångteknik? 

- Hur upplever du undervisningen i interpretation? 

- Är det ena viktigare än det andra? Varför? 

- Anser du att man bör öva interpretation och sångteknik samtidigt, som man gör på 

gymnasiet, eller bör man separera metoderna som man gör på vux? 

2) Hur ser förhållandet ut mellan sångteknik och interpretation? 

3) När tycker du att du utvecklas mest, när du får sångtekniska instruktioner eller 

instruktioner som utgår ifrån att tolka och uttrycka känslor? 

4) Är sångteknik en förutsättning, ett hjälpmedel eller ett hinder när man vill sjunga 

uttrycksfullt?  

5) Är interpretation ett hjälpmedel när man vill komma åt tekniska svårigheter? Kan 

det påverka tekniken negativt att leva sig in i det sången vill uttrycka? 

6) Finns det något hinder för att inte kunna uttrycka det man vill med sången? 

- Sångteknik? 

- Tro på sig själv, våga misslyckas, förtroende för/relation till läraren? 

7) Hur upplever du att sångtekniken påverkar ditt självförtroende och påverkar detta i 

sin tur din förmåga att sjunga uttrycksfullt?   

8) Det finns många metoder för att öva sångteknik och nästan inga för interpretation. 

Ändå menar forskare att interpretationen måste vara det primära när sångaren väl står 

på scenen. Hur ser du på detta? 

9) Har lärarens sätt att vara något att göra med om eleven lyckas förmedla en känsla? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till lärare 

1) Vilken är den huvudsakliga anledningen till att man väljer metoder där man 

fokuserar på interpretation?  

‐ Finns det svårigheter som man inte kommer åt genom sångtekniska 

instruktioner? 

 

2) Vilken är den huvudsakliga anledningen till att man väljer metoder där man 

fokuserar på interpretation? 

- Finns det svårigheter som man inte kommer åt genom interpretation? 

 

3) Hur ser du på relationen mellan sångteknik och interpretation?  

‐ Påverkar de varandra? Positivt eller negativt? 

‐ Varför är det viktigt att lyfta fram detta ämne? 

4) Tycker du att man bör integrera teknikundervisning i interpretationsarbetet och 

vice versa eller bör man separera dessa metoder i undervisningen? 

 

5) Finns det något hinder för att inte kunna uttrycka det man vill med sången? 

- Sångteknik? 

- Tro på sig själv, våga misslyckas, förtroende för/relation till läraren? 

 

6) Måste eleven ha sångteknik för att man ska kunna jobba med interpretation? 

Varför/Varför inte? 
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7) Har val av metod något att göra med vilken genre man undervisar i? 

8) Det finns många metoder för att öva sångteknik och nästan inga för interpretation. 

Ändå menar forskare att interpretationen måste vara det primära när sångaren väl står 

på scenen. Hur ser du på detta? 

 

9) Har lärarens sätt att vara något att göra med om eleven lyckas förmedla en känsla? 

10) Kan det vara så att vissa har lättare för att ta till sig sångteknik och andra 

interpretation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


