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Abstrakt 

Författare: Linnéa Gunnarsson 

Titel: Jag använder ofta elevens egna ord – en kvalitativ studie kring sånglärares 

pedagogiska ämneskunnande. 

English title: I often use the student’s own words – a qualitative study about vocal 

teachers’ pedagogical content knowledge. 

 

Termin: HT- 2016 

Ämne: Musikpedagogik 

Nivå: Grundläggande nivå 

Kurskod: 2MUÄ4E 

 

Den här kvalitativa studien fokuserar på sånglärares exemplifieringar av övningar inom 

andning, stöd och avspänning vid sångundervisning. Det insamlade materialet består av 

intervjuer som spelats in med några sånglärare verksamma i södra Sverige där 

utgångspunkten har varit samtal kring övningar inom andning, stöd och avspänning. I 

studien framkommer det att sånglärarna har ämnes- och pedagogiska ämneskunskaper 

som kommit till uttryck under intervjuerna och det är bland annat att de använder sig av 

olika former och sätt att förklara samt visa det som ska läras ut så att det ska bli 

förståeligt för eleven. 

 

Nyckelord 

Pedagogisk ämneskunskap, pedagogical content knowledge, kunskap, lärare, sång, 

övningar, sångundervisning, sånglärare 
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grund för denna studie. Ett stort tack ska även gå till min handledare Johan som funnits 

där och kommit med goda idéer, tankar och förslag på hur jag ska göra för att skriva den 

här uppsatsen. Jag vill också tacka mina nära och kära som funnits där och stöttat mig. 

Utan alla er så hade den här uppsatsen aldrig blivit gjord!  
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1 Inledning, bakgrund och syfte 

Första gången jag kom i kontakt med någon form av sångteknisk undervisning var på 

lågstadiet i en barnkör som jag och många andra av mina kompisar var med i. Vi fick 

göra flera olika övningar som berörde både rytmik och sångteknik och övningarna i sig 

ifrågasattes aldrig. Som de små lekfulla barn vi var så var vi glada för att få göra 

någonting kreativt och skapa något tillsammans. Nu när jag blivit äldre och utbildar mig 

till musiklärare så förstår jag att det fanns en tanke bakom alla de övningarna som vi 

fick göra. 

 

Under min högstadie- och gymnasietid har jag träffat flera olika körledare. Från det att 

jag började ta sånglektioner har jag haft fem olika sångpedagoger fram till denna 

skrivande stund. De har alla haft sina egna specialiteter, tekniker, övningar och metoder 

som har visat sig i undervisningen på olika sätt men trots sina olikheter har de även haft 

många likheter som jag har uppfattat det. Något de alla arbetat med i undervisningen i 

olika utsträckning och med lite olika tillvägagångssätt har varit andning, stöd och 

avspänning. Under min utbildning har jag blivit mer och mer intresserad och fått mer 

förståelse kring de olika sångtekniska begreppen som är något av de mest 

grundläggande i sångundervisning. Det som intresserar mig och gav mig mina första 

tankar kring den här uppsatsen är hur sångpedagoger väljer att arbeta med andning, stöd 

och avspänning. Vilka olika sorters övningar använder de och hur används dessa men 

även varför de använder vissa övningar. Utifrån de här första inspirerande tankarna och 

fortsatta tankegångar utvecklades mitt intresse till att bli mer intresserad av 

sångpedagogers kunnande inom sång och pedagogik. Detta eftersom valet av övningar 

inom andning, stöd och avspänning grundar sig i något och detta något är kanske någon 

form av professionalitet inom sångundervisning. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilket pedagogiskt ämneskunnande några sånglärare 

ger uttryck för i samtal kring olika sångövningar. Följande frågeställning har 

formulerats: 

 

 Vilka kunskaper, ämnesmässiga såväl som pedagogiska, ger några sånglärare 

exempel på i samtal kring olika övningar inom andning, stöd och avspänning?   

 



  
 

2 

1.2 Kunskap 

Kunskap är ett centralt begrepp i denna studie och kan utryckas på olika sätt och 

förekomma i olika former. Begreppet kunskap kan kortfattat beskrivas som: ”fakta, 

förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet” 

(Nationalencyklopedin u.å. c) och exempel på synonymer för kunskap är: vetande, 

kunnande, lärdom, insikt, vetskap och kännedom (Synonymer.se u.å.). Lee Shulman har 

tagit fram ett begrepp som handlar om lärares kunskaper som kallas pedagogical 

content knowledge. Detta begrepp kommer att förklaras mer ingående längre fram i 

nästa kapitel men ordet knowledge är ett ord som inte rakt kan översättas till endast ett 

ord på svenska. Detta gör att det i sin tur kan bli en språkförbistring och eftersom flera 

av de synonymer som tagits upp för ordet kunskap också finns i översättningen av 

knowledge (ord.se u.å.). I nästa kapitel presenteras olika begrepp som berör vad lärare 

bör kunna det vill säga vilka kunskaper de bör ha såväl inom ämnet som pedagogiska. 

Dessa begrepp kommer framöver användas som kunskapsbegrepp eftersom de olika 

begreppen har flera gemensamma nämnare när det kommer till deras definitioner. Med 

andra ord har dessa olika begrepps definitioner och innebörd många gemensamma saker 

och därför kommer de att samlas under samma sorts begrepp istället för flera olika i 

denna studie.  
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning och förklaringar kring andning, stöd och 

avspänning som ligger till grund för uppsatsen och dess syfte att lyftas fram.  

 

2.1 Relevanta begrepp och definitioner 

I uppsatsen förekommer centrala begrepp så som andning, stöd och avspänning ur ett 

sångtekniskt perspektiv. I detta avsnitt beskrivs och definieras dessa begrepp. 

 

2.1.1 Andning 

Andningen är en viktig del när vi ska använda vår röst eftersom det krävs luft för att den 

funktionen ska fungera. Tal och sång ska helst ske på utandning även om det kan i 

enstaka fall ske på inandning. Något som många vet är att andningen är en livsviktig 

funktion och den sker reflexmässigt, när kroppen behöver nytt syre så andas vi in och 

när kroppen vill bli av med koldioxid så andas vi ut. Detta sker oftast utan att vi tänker 

på det men vi kan styra andningen viljemässigt till en viss grad och det är den förmågan 

som utnyttjas vid tal-, röst och sångträning (Elliot 2009 s.74). Zangger Borch (2008 

u.s.) beskriver det som passiv och aktiv andning och genom att ha en god 

andningsstrategi så att ett välanpassat luftflöde och lufttryck levereras till struphuvudets 

muskler är en förutsättning för att hålla rösten i god form. Samt att kontrollerad andning 

minskar påfrestningen på stämbanden. 

 

Viloandning, hög bröstandning och buk-flankandning är olika sorters andning och har 

att göra med var i kroppen rörelserna av andningen märks och även vilka muskler som 

aktiveras. Viloandning är den typ av andning som fungerar när vi vilar och inte är 

aktiva. Det är diafragman och de yttre musklerna mellan revbenen som är aktiva vid 

inandningen och sedan vid utandning så slappnar de musklerna av (Elliot 2009 s.75). 

Bröstandning är en form av andning som sker genom rörelser i bröstkorgsväggen med 

hjälp av bröstkorgens muskulatur (Nationalencyklopedin u.å. b) tillsammans med 

diafragman och de yttre musklerna mellan revbenen. Det innebär att det sker mer 

muskelaktivitet utan att det blir mer effekt och det erfordras även mer muskelkraft vid 

den här sortens andning och rent principiellt så brukar inte röstpedagoger 

rekommendera den här sortens andning vid röstträning (Elliot 2009 s.75-76). Vid buk-

flankandning så sker andningens rörelser främst i nedre delen av bröstkorgen, i magen, i 

sidorna och även till viss del ryggen, med andra ord runt om i kroppen i och nedanför 
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midjan. När inandningen sker så aktiveras diafragman och den sjunker och även 

struphuvudet och luftstrupen har en tendens till att sjunka. Att andas på detta sätt skapar 

ett bra utgångsläge för tonbildningen (fonationen) i det avseendet att det ”kan hjälpa 

rösttränaren att hitta en flödigare fonation, dvs. att undvika en pressad fonation, vilket är 

sämre ur rösthygienisk och tonkvalitetssynpunkt” (Elliot 2009 s.76). Det är denna 

andning som de flesta röstpedagoger rekommenderar att träna på och de tycker även att 

det är den andningen som liknar den typ av andning som vi föds med (Elliot 2009 s.76). 

 

2.1.2 Stöd 

Sundberg (2001) beskriver stöd som ett begrepp som allmänt används ”inom 

röstpedagogiken och som avser känslan av balans mellan aktiviteten i 

andningsmusklerna och fonationen. Fysiologiskt verkar stöd vara sammankopplat med 

en ändamålsenlig styrning av subglottala trycket” (s.286). Subglottalt tryck är 

lufttrycket i luftvägarna under glottis (stämbandsspringan). Ökning av röststyrkan 

kräver ett ökat subglottalt tryck och i ”sång så avpassas emellertid subglottala trycket 

också efter tonhöjden, så att höga toner sjungs på höga tryck och låga toner på låga 

tryck” (Sundberg 2001 s.286).  Sundberg (2001 s.286) skriver också att om det 

subglottala trycket blir fel så kan det leda till felaktighet i grundtonsfrekvensen med 

andra ord en oren intonation.  

 

I Zangger Borch (2012 s.33) så är det återkommande ordet balans väldigt viktigt. Det är 

de inre bukmusklerna som ska användas när tonen ska stabiliseras och stödjas. För att 

andningen ska fungera som stöd måste exakt rätt lufttryck till struphuvudet i förhållande 

till den önskade tonen ges. Zangger Borch (2012 s.33) menar att stöd skulle kunna 

beskrivas som kontrollerad andning eftersom om muskelaktiviteten blir alltför stark så 

fungerar inte stödet som en hjälp och om muskelaktiviteten är för svag så kan det bli 

stor spänning i struphuvudet. Zangger Borch (2012 s.34) skriver också att det finns 

många fällor att fastna i när det handlar om andning och stöd och den vanligaste är att 

den som ska sjunga tar i för mycket vid. Om det levereras ett för starkt lufttryck till 

struphuvudet så får stämbanden kämpa för att hålla tillbaka det samtidigt som en ton ska 

produceras vilket kan leda till att rösten blir pressad och trött (Zangger Borch 2012 

s.34).  
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2.1.3 Avspänning 

Avspänning kan betyda olika saker beroende i vilket sammanhang och perspektiv det 

används. Zangger Borch (2012 s.34) menar bland annat att vara avspänd i axlarna är en 

av de viktigaste sakerna att tänka på vid alla andningsträning. Han skriver även att 

genom detta så leder det till att vi spänner av i den resterande andningsmuskulaturen 

och vi kan fokusera på balansen mellan in- och utandning och luftflöde-lungtryck. 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å. a) definieras avspänning som ett ”tillstånd av fysiskt 

och psykiskt lugn efter anspänning”. Zangger Borch (2012 s.22) skriver att 

muskelspänningar som finns i ett område har en tendens att sprida sig till närliggande 

muskelområden. Så om musklerna som omger struphuvudet är spända kan de i sin tur 

göra att struphuvudets inre muskler blir spända och det är där stämbanden befinner sig 

och detta kan sedan leda till röstproblem. Efter kroppsmassage påverkas rösten genom 

att taltonläget sänks nästan ett helt tonsteg vilket är röstmässigt positivt. Röstmassage är 

också effektivt för att minska spänningar i röstmuskulaturen och går ut på att lätta på 

spänningar som beror på stress, ovana, sammanbitna käkar, fel hållning eller monotona 

rörelser (Zangger Borch 2012 s.22).  

 

Stress är en faktor som är påverkande på vår röst och kan skapa spänningar i musklerna 

runt nacken, huvudet och i struphuvudet och kan i sin tur leda till röstproblem 

(Södersten & Lindhe 2011 s.42). Södersten och Lindhe (2011 s.44) skriver genom att ha 

en avspänd och balanserad kroppshållning är en utgångspunkt för en bra andnings- och 

röstfunktion. ”Att ha god hållning ökar möjligheten att kontrollera andningen och är 

grunden för god sångteknik” tar Zangger Borch (2008 u.s.) upp. Genom att inte ha 

några kroppsliga spänningar som har en negativ inverkan kan andning och fonation 

fungera optimalt (Södersten & Lindhe 2011 s. 44).  

 

2.2 Lärares kunskaper 

Vilka kunskaper som en lärare behöver för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett 

högkvalitativt sätt är en fråga som forskningen under lång tid intresserat sig för. En 

förenklad och översiktlig uppdelning av de kunskaper en lärare måste ha är 

ämneskunskaper och pedagogisk kunskap (Håkansson & Sundberg 2012 s.162). Lärare 

måste med andra ord ha kunskap om det som de ska lära ut och om hur det ska 

utformas, kommuniceras och läras in på ett bra sätt. Lee Shulman delar upp lärares 

kunskaper i tre olika kategorier och de är: ämnesinnehållkunskap (subject matter 



  
 

6 

content knowledge) som han sedan förkortar till ämneskunskap, pedagogisk 

ämneskunskap (pedagogical content knowledge) och läroplanskunskap (curricular 

knowledge) (Shulman 1986 s.9). Vid en senare publicerad artikel där Shulman 

presenterar några fler kategorier som bör finnas i lärares kunskapsbas så beskrivs 

pedagogisk ämneskunskap som: 

 

that special amalgam of content and pedagogy that is uniquely the province 

of teachers, their own special form of professional understanding 

(Shulman 2004 s.227) 

 

Shulmans begrepp har sedan legat till grund för en mängd fortsatt forskning kring 

lärares kunskaper. Se exempelvis Ball et al. 2008 där det bland annat lyfts fram att det 

inte är tillräckligt för en lärare att bara kunna ämnet bra. Det krävs att en lärare kan 

ämnet på ett sätt som bland annat gör det användbart samt att läraren väljer kraftfulla 

sätt att lära ut så det blir förståeligt för eleverna (Ball et al. 2008 s. 404).  

 

2.2.1 Ämneskunskap 

Den ämneskunskap som lärare förväntas ha inom ämnet är att de måste ha en så pass 

hög förståelse för ämnet att de inte bara förstår att något är på ett specifikt sätt utan 

varför det är så (Shulman 1986 s.9). En lärare ska ha kunskap om och förstå varför 

något inom ämnet är mer centralt medan något annat är av mindre betydelse. Lärare ska 

även kunna förklara varför det är värt att ha kunskap om det som lärs ut både inom 

ämnet men också utanför, i teori men också i praktik. (Shulman 1986 s.9).  

 

Hanken och Johansen (2013 s.52) och Lindström och Pennlert (2012 s.42) skriver om 

ämneskompetens vilket fortsättningsvis kommer att benämnas som ämneskunskap i 

denna studie. Hanken och Johansen (2013 s.52) menar att lärare tar med sig olika 

förutsättningar in i undervisningen och en av dessa är ämneskunskap, som i detta fall 

handlar om musik. Hanken och Johansen (2013 s.52) anser att oavsett inom vilken 

musikpedagogisk verksamhet en pedagog arbetar i så krävs det ämneskunskaper för att 

kunna undervisa. Däremot kan nivån och vilken typ av kunskap som används att variera 

beroende på vilken målgrupp, nivå och vilken slags verksamhet det handlar om. De 

skriver också att även om en lärare har ämneskunskaper så är det ingen garanti för att 

eleverna kan det som lärts ut efter lektionen är slut. Lindström och Pennlert (2012 s.42) 

skriver att läraren ska ha relevanta kunskaper inom ämnet, hur det är uppbyggt och hur 
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det har utvecklats samt att läraren förstår vad det innebär att kunna något och hur den 

kunskapen är skapad. Med andra ord veta vad det innebär att: veta, förstå och kunna 

göra något.  

 

2.2.2 Pedagogisk ämneskunskap 

Pedagogisk ämneskunskap kan kortfattat beskrivas som förståelsen av hur vissa 

ämneskunskaper, principer inom ämnen eller olika strategier för att lära, kan uppfattas 

eller också vanligtvis missförstås av elever. Pedagogisk ämneskunskap handlar om att 

en lärare ska ha kunskap om de vanligaste sakerna som lärs ut inom ämnet och hur de 

på mest användbara sätt ska presenteras (Shulman 1986 s.9). Läraren ska ha kunskap 

om de mest effektfulla likheterna, motsvarigheterna, illustrationerna, exemplen, 

förklaringarna och demonstrationerna i deras ämne. Kortfattat blir detta med Shulmans 

egna ord ”the ways of representing and formulation the subject that make it 

comprehensible to others” (Shulman 1986 s. 9). Shulman (1986 s.9) nämner även att det 

inte finns endast ett sätt att lära ut eller presentera något på och därför måste en lärare ha 

ett stort förråd med alternativa former och sätt att använda sig av för att lära ut. Det 

framgår också att några av dessa alternativa former bör vila på en vetenskaplig grund 

men det kan också vara sätt som grundar sig i lärarens egna erfarenheter av att 

undervisa i ämnet.  

 

En lärare bör även ha förståelse för vad som är svårt och enkelt i lärandet inom ämnet 

samt ha kunskaper kring uppfattningar och föreställningar elever i olika åldrar och 

bakgrund kan ta med sig in i undervisningen. Om dessa föreställningar är 

missuppfattningar måste läraren ha strategier för att kunna ombilda dessa uppfattningar 

hos eleverna eftersom de osannolikt kommer att komma till undervisningen som 

oskrivna blad (Shulman 1986 s.9-10). Detta kan då beskrivas som att en lärare måste 

kunna lägga upp sin undervisning på en lagom nivå för eleverna så att det inte är för 

svårt men inte heller för lätt vilket kan vara väldigt olika från elev till elev. Vilket i sin 

tur menar att läraren ska ha kunskap och kännedom om sin elev/elever. Läraren måste 

också på ett bra sätt förklara och visa för eleverna hur något egentligen är så att de 

missuppfattningar som en elev kan ha på ett bra sätt kan förändras. 

 

Pedagogisk kompetens och didaktisk kompetens, som framöver i denna studie kommer 

att hamna under och benämnas som pedagogisk ämneskunskap, skriver Hanken och 
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Johansen (2013 s.52) samt Lindström och Pennlert (2012 s.41) om. Detta är ytterligare 

en del av de förutsättningar som en musikpedagog tar med sig in i undervisningen enligt 

Hanken och Johansen (2013 s.52-53). De skriver även att det krävs mer än bara 

ämneskunskaper för att eleverna ska kunna det som lärts ut efter att lektionen är slut. 

Musik är ett utmanande ämne att undervisa i eftersom det innefattar många sidor av 

ämnet som inte bara måste förstås utan även kunna praktiskt utföras. 

Färdighetsinlärning innebär att det krävs mer komplicerade lärandeprocesser än att bara 

studera in fakta, begrepp och teorier. I och med det så är det viktigt att pedagogen också 

har kunskap om hur elevens lärande på bästa sätt kan uppfyllas 

(Hanken & Johansen 2013 s.52-53). Lindström och Pennlert (2012 s.41) menar att 

lärare ska kunna göra lämpliga val av innehåll utifrån elevers olika förkunskaper, behov 

och förutsättningar, välja passande metoder för bearbetning av olika innehåll, variera 

metoder för undervisning och lärande samt att ge förklaringar, instruktioner och 

handleda eleverna så att de lär sig och förstår.  

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns olika sätt att andas på och den som de flesta röstpedagoger rekommenderar är 

buk-flankandningen. Denna rekommenderas eftersom den skapar ett bra utgångsläge för 

fonationen genom att rörelserna och muskelaktiviteten i andningen sker runt om i 

kroppen i och nedanför midjan. Det är också för att genom detta så aktiveras och 

sjunker diafragman vilket även luftstrupen och struphuvudet har en tendens att göra 

(Elliot 2009 s.76).  Zangger Borch (2008 u.s.) menar att en förutsättning för att hålla 

rösten i god form är genom att ha en god andningsstrategi så att ett välanpassat luftflöde 

och lufttryck levereras till struphuvudets muskler. Zangger Borch (2012 s.33-34) tar upp 

ordet balans när det handlar om stöd och för att andningen ska fungera som stöd så 

måste rätt lufttryck levereras till struphuvudet i förhållande till den önskade tonen ges. 

Stöd kan också beskrivas som kontrollerad andning eftersom om trycket blir för starkt 

kan det göra att rösten blir pressad och trött och blir trycket för svagt så kan det orsaka 

spänningar i struphuvudet. Zangger Borch (2012 s.22, 34) skriver att muskelspänningar 

som finns i ett visst område har en tendens att sprida sig till andra närliggande områden. 

Detta betyder att om muskler som finns runt om kring struphuvudet är spända kan göra 

att struphuvudets muskulatur blir spänd vilket kan leda till röstproblem eftersom det är 

där stämbanden befinner sig. Han skriver också att det är viktigt med avspända axlar 

vilket i sin tur leder till att den resterande andningsmuskulaturen spänner av. Södersten 
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och Lindhe (2011 s.42, 44) skriver om stress som en faktor som kan påverka och skapa 

spänningar runt nacken, huvudet och struphuvudet samt att en avspänd balanserad 

kroppshållning är en utgångspunkt för bra röst- och andningsfunktionen. De skriver 

även att genom att inte ha några kroppsliga spänningar kan andning och fonation 

fungera optimalt.  

 

Den ämneskunskap som Shulman (1986 s.9) skriver att en lärare ska ha innebär bland 

annat att en lärare ska veta att något är på ett visst sätt men också varför det är så. 

Hanken och Johansen (2013 s.52) menar att det krävs kunskaper inom ämnet för att 

kunna undervisa men att detta däremot inte är en garanti för att eleverna kan det som 

lärts ut när lektionen är slut. Lärare ska även veta hur ämnet är uppbyggt och dess 

utveckling samt förstå vad det innebär att kunna detta (Lindström & Pennlert 2012 

s.42). Pedagogisk ämneskunskap kan beskrivas som olika sätt att presentera, förklara 

och formulera ämnet så att det blir förståeligt för andra. Det finns inte bara ett sätt att 

göra detta på och en lärare måste ha ett stort förråd med alternativa former och sätt för 

att lära ut att använda sig utav samt att dessa antingen bör vila på en vetenskaplig grund 

eller av erfarenhet (Shulman 1986 s.9). Hanken och Johansen (2013 s.52-53) skriver att 

musik är ett utmanande ämne att undervisa i eftersom det inte bara handlar om att 

teoretisk kunna något utan även att praktiskt kunna utföra det och färdighetsinlärning 

kräver mer komplicerade lärandeprocesser. I och med det så är det viktigt att läraren har 

kunskap om hur elevens lärande kan uppfyllas på bästa sätt. Läraren ska även kunna 

göra lämpliga val av innehåll och välja passande metoder utifrån elevers olika behov, 

förkunskaper och förutsättningar (Lindström & Pennlert 2012 s.41).  
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3 Metod och design 

I det här kapitlet presenteras valet av metod och tillvägagångssätt samt vilka 

avgränsningar som gjorts, etiska överväganden, genomförande, databearbetning och 

analys. 

 

3.1 Intervju som metod 

Studien har genomförts med hjälp av intervjuer. Intervju är en av de metoder som kan 

användas för att ta reda på exempelvis åsikter, uppfattningar eller kunskaper som någon 

har (Ejvegård 2009 s.49). Det lättaste sättet att få information om något är genom att 

ställa en fråga och en intervju är ett samspel och en dialog mellan olika individer (Lantz 

2013 s.13 och 21). Enligt Lantz (2013 s.21) så har intervjuaren och den som svarar 

”olika uppgifter och ansvaret för intervjusituationen och intervjuns genomförande har 

den som intervjuar”. Den som intervjuar söker information inom ett avgränsat ämne och 

det är en sådan avgränsning som bland annat bestämmer vad som sägs under intervjun 

(Lantz 2013 s.21-22).  

 

Lantz (2013 s.41-42) lyfter fram olika sorters intervjuer och att de kan utformas på olika 

sätt vilket i sin tur kan ge olika sorters information. Lantz (2013 s.42-47) delar upp de 

olika sorters intervjuerna i så kallade öppnare intervjuformer och strukturerade 

intervjuformer som sedan har vissa underkategorier. I en öppen eller i en riktad öppen 

intervju så har informanten möjlighet att på sitt sätt fritt beskriva hur hen uppfattar 

något, resonerar med sig själv eller beskriver ett sammanhang som är av betydelse för 

det utvalda fenomenet eller begreppet (Lantz 2013 s.43). Eftersom intervjuer kan 

användas i olika sammanhang och för olika syften vilket i sin tur ger olika underlag för 

analys så är innehållet av frågor det som avgör ifall det hela möjliggör en kvantitativ 

eller kvalitativ analys och slutsats (Lantz 2013 s.45). Den intervjuform som den här 

studien baserar sig på är en blandning mellan en riktad öppen och en halvstrukturerad 

intervju. I en riktad öppen intervju kan det vara en vid fråga som ställs och intervjuaren 

följer upp med fler frågor inom områdena och ”respondenten fördjupar sig i det som 

intervjuaren finner meningsfullt” (Lantz 2013 s.47). Den halvstrukturerade intervjun har 

ett upplägg som baseras på frågeområden som sker i en bestämd följd och kan innehålla 

både öppna och fasta svar. ”Respondenten ger sin syn på det som intervjuaren finner 

meningsfullt” (Lantz 2013 s.47) samt att frågornas meningsfullhet för respondenten ges 

till intervjuaren. Formuleringen av intervjufrågorna är sedan det som kan vara 
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avgörande om tillvägagångssättet och metoden möjliggör kvalitativ eller kvantitativ 

analys (Lantz 2013 s.48). Intervjufrågorna har formulerats med tanke på dessa saker i 

åtanke. Trots att frågorna (se bilaga 1) är på ett sett ganska så strukturerade så har de 

mest fungerat som en övergripande mall och vissa frågetecken som dykt upp under en 

intervju har kunnat följas upp och besvaras med följdfrågor. Frågorna har inga fasta 

svarsalternativ utan är mer öppna vilket skapar en grund för en kvalitativ analys och 

slutsats.  

 

Att spela in en intervju kan anses vara mer praktiskt vid användandet av intervju som 

metod dels för att intervjuaren kan transkribera och gå igenom materialet i lugn och ro 

efter intervjun (Ejvegård 2009 s.51). Spelas intervjun in kan intervjuaren fokusera på att 

ställa frågor och lyssna och enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015 s.49-50) så bör 

anteckningar föras för säkerhetskull trots inspelning ifall det skulle uppstå något 

tekniskt problem. Genom att anteckna stödord, centrala fraser eller liknande så skulle en 

intervju lättare kunna återskapas ifall det skulle uppstå problem med inspelningen. Det 

är även bra att föra anteckningar kring sådant som inte är hörbart under en intervju så 

som ansiktsuttryck och gester (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015 s. 49). Varje intervju 

i studien spelades in med ovanstående råd i åtanke och kompletterande anteckningar 

fördes under intervjutillfället.  

 

3.2 Urval och avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts har till viss del varit för att studien skulle kunna 

genomföras inom den angivna tidsramen och för att det som studien sedan resulterar i 

ska vara av så god kvalitét som möjligt. En avgränsning var antalet sånglärare som 

skulle vara med i studien som till slut blev tre stycken. En annan avgränsning var att i 

studiens frågeställning och sedan intervjufrågorna begränsa det till tre huvudbegrepp: 

andning, stöd och avspänning som ska beröras i studien eftersom fler begrepp så som 

exempelvis klang eller artikulation skulle bli ett för stort område att täcka. De tre 

begreppen valdes också ut eftersom de är tre av de mest grundläggande sakerna inom 

sångteknik oavsett genre. Totalt gavs tio sånglärare frågan ifall de skulle vilja medverka 

och en av dem vidarebefordrade frågan till sina arbetskamrater. Alla de sånglärare som 

tillfrågats är verksamma på tre olika orter i södra Sverige och arbetar inom antingen 

kultur-/musikskola, folkhögskola eller på ett gymnasium vid ett estetiskt program med 

inriktning musik. Av de som senare svarade valdes tre av dem ut för att medverka i 
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studien. De sånglärare som sedan intervjuades är verksamma på två olika orter. Två av 

dem arbetar på kultur-/musikskola och den tredje vid ett estetiskt program på gymnasiet.  

 

3.3 Etiska överväganden 

För att kunna bedriva denna studie har olika forskningsetiska principer tillämpats. Dessa 

etiska principer är grundade på Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 

s.6). Inom dessa fyra huvudkrav finns det olika regler och den första är att meddela 

informanten om att det är frivillig medverkan och även informera kring saker som kan 

påverka informantens vilja att delta. Den andra, tredje och fjärde regeln ligger under 

samtyckeskravet och syftar till att forskaren måste inhämta samtycke av informanten, att 

informanten när som helst kan avbryta sin medverkan samt att om hen väljer att göra det 

så ska det inte ske någon olämplig påverkan. Regel fem och sex berör 

konfidentialitetskravet och handlar om att de som bedriver forskningen har tystnadsplikt 

och att informanternas deltagande är anonymt. De två sista reglerna samlas under 

nyttjandekravet och syftar delvis till att informanternas personuppgifter inte får lämnas 

ut till icke-vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2002 s. 7-

14). Det finns ytterligare två rekommendationer som även kan vara bra att ta del av och 

dessa två syftar till att de som varit delaktiga i studien ska få möjlighet att ta del av vissa 

etiskt känsliga avsnitt innan den publiceras samt att de ska få kunna ta del av 

forskningsresultatet (Vetenskapsrådet 2002 s. 15).  

 

Ett missivbrev skickades till sånglärarna innan intervjun genomfördes där bland annat 

samtycke inhämtades (se bilaga 2). Informanterna kommer benämnas med fiktiva och 

könsneutrala namn i uppsatsen. Detta görs med tanke på de ovanstående huvudkrav 

gällande etik där konfidentialitetskravet tar upp anonymiteten gällande informanternas 

deltagande. Sånglärarna kommer att benämnas som Mika, Eli och Kim i uppsatsen.  

 

3.4 Genomförande  

Efter att de olika sånglärarna tillfrågats, svarat och urvalet gjorts bestämdes tid och 

datum för när och på vilken plats intervjun skulle ske och intervjufrågorna 

formulerades. Frågorna utformades med en tanke att sånglärarna skulle få välja ut och 

nämna några övningar eller metoder de använder sig av när de arbetar med andning, 

stöd och avspänning med sina elever. Utifrån det ställdes olika följdfrågor kring 
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övningarna och även till exempel hur de går tillväga om en elev inte förstår. Den första 

delen av frågorna var helt bakgrundsbaserade för att få mer information om 

sångpedagogen. De två sista frågorna skulle ge sånglärarna chansen att mer fritt få 

berätta kring erfarenheter de haft. De fick berätta kring två eller tre olika elever de haft 

som kanske har haft problem med andningen, stödet eller avspänningen och hur de 

exempelvis har arbetat med det. Den sista frågan som ställdes var ifall de ville tillägga 

något eller om de ville nämna och ta upp något annat som de tycker är viktigt när det 

handlar om andning, stöd och avspänning. 

 

Av de tre som intervjuades genomfördes två av dem på arbetsplatserna och den tredje 

tog plats i ett bokat lugnt rum på Linnéuniversitet efter ett förslag från informanten. Den 

första intervjun har ett insamlat inspelat material som är ungefär 35 minuter långt med 

kompletterande anteckningar. Intervjun ägde rum på arbetsplatsen i ett enskilt och lugnt 

rum. Dagen efter genomfördes den andra intervjun på sångpedagogens arbetsplats i hens 

arbetsrum i en lugn miljö. Det insamlade inspelade materialet i den andra intervjun är 

ungefär 50 minuter långt med tillhörande anteckningar. Intervju tre tog plats på 

Linnéuniversitetet i ett lugnt avskilt rum veckan efter och det insamlade inspelade 

materialet är ungefär 40 minuter långt och även här finns tillhörande kompletterande 

anteckningar. Efter varje intervju under samma dag så påbörjades ett 

transkriptionsarbete som har succesivt gjorts färdigt. Sammanlagt finns det cirka 125 

minuter inspelat material med kompletterande anteckningar där stödord, centrala 

begrepp och meningar samt gester och andra rörelser finns nedskrivna. 

 

3.5 Databearbetning och analys 

Lantz (2013 s.138-139) tar i sin bok fram olika saker som kan vara bra att tänka på vid 

kvalitativ databearbetning. En av dem är att se datainsamlingen i sin helhet inte bara de 

olika delarna för att skapa förståelse. En annan sak som tas upp är att tolkning av en 

intervju kräver att den som intervjuar har kunskap om det som undersöks för att på ett 

bättre sätt kunna intervjua och analysera data. Det första steget i databearbetningen är 

att reducera mängden till endast det som ska användas i den fortsatta analysen. 

Reducera det som inte är relevant för att besvara frågeställningen (Lantz 2013 s.145). 

Lantz (2013 s.149) lyfter även fram ett praktiskt tips som går ut på att färgkoda olika 

sorters innehåll. Med andra ord skapa olika sorters kategorier vid databearbetning och 
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analys. I databearbetnings- och analysarbetet så har dessa saker funnits med i tankarna 

för att kunna bearbeta det insamlade materialet.   

 

Utifrån de frågor som ställts kring valet av övningar inom andning, stöd och avspänning 

och hur sånglärarna talar om de här övningarna så har ett databearbetnings- och 

analysarbete gjorts. Datainsamlingen består av cirka 125 minuters inspelat material som 

har transkriberats (över 19 000 ord) samt tillhörande kompletterande anteckningar. I 

transkriptionerna så finns vissa betydande gester noterade samt intervjuarens 

hummanden eller andra ljud som hörts. Vissa ord som inte har gått att urskilja på grund 

av oväntade oljud eller mumlanden av antingen intervjuaren eller informanten finns 

noterade i transkriptionen som anteckningar. När transkriptionerna sedan var färdiga 

lästes de igenom några gånger för att sedan kunna hitta likheter och skillnader och för 

att innehållet sedan skulle kunna kategoriseras. Kategorierna i transkriptionerna 

urskildes sedan med hjälp av färgkodning. Kategorierna som användes i färgkodningen 

är följande: övrigt/bakgrund, övningar, ämnesspecifikt/fysiologi, 

uppfattningar/föreställningar/svårigheter om elever, presentation av innehåll/byta 

ingång, individanpassning/elevförutsättningar samt tidigare erfarenheter. Kategorierna 

slogs sedan samman och utvecklades till mer övergripande kategorier då flera av dem 

berör liknande saker och dessa kategorier blev i sin tur: a) bakgrund b) ämneskunskap c) 

innehåll, presentation och anpassning d) uppfattningar, erfarenheter och föreställningar. 

Genom den här färgkodningen av det insamlande materialet så blev det mer hanterbart 

och det gick lättare att urskilja vad som var mer relevant för studien.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av det insamlade materialet med utgångspunkt i tre 

intervjuer. Resultatet redovisas utifrån följande kategorier: a) bakgrund b) 

ämneskunskap c) innehåll, presentation och anpassning d) uppfattningar, erfarenheter 

och föreställningar.  

 

4.1 Bakgrund 

De tre sånglärarna har alla vid något tillfälle varit verksamma antingen på en 

musik-/kulturskola eller på ett gymnasium med sångundervisning. De har erfarenhet av 

att ha undervisat elever i blandade åldrar som kan vara allt ifrån barn i mellanstadieålder 

till äldre vuxna. Alla har även gått någon form av musikhögskoleutbildning inom sång.  

 

4.2 Ämneskunskap 

Sånglärarnas ämneskunnande synliggörs under intervjuerna på olika sätt inom andning, 

stöd och avspänning. Något som visas minst en gång under intervjuerna är deras 

förståelse för hur andning, stöd och avspänning hänger ihop och de nämner att 

avspänning är viktigt för att hitta andningen och andningen är viktig för att kunna 

använda stödet på ett sångtekniskt bra sätt. Att vara avspänd i kroppen och ha en bra 

avspänd kroppshållning är också något som de alla tre nämner och berättar är viktigt.  

 

4.2.1 Mika 

Mika tar upp i samtal kring andningen att människor föds med en naturlig andning, 

sångandningen, och den försvinner någonstans när vi blir äldre. Mika visar sig även ha 

kunskap kring hur andningen och sedan magstödet är en viktig del i fonationen med 

andra ord en bra grund till tonbildningen. Mika nämner vid något tillfälle att de elever 

som har svårt med andningen kanske är lite spända i kroppen, de har svårt att slappna på 

det sättet som behövs. Har sedan eleverna svårt med magstödet så går hen tillbaka till 

andningen eftersom stödet är en följd av andningen. Vissa av Mikas övningar som bland 

annat går ut på att sträcka ut och tänja muskler är för att skapa avspänning som då kan 

behövas för andningens skull.  
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bara genom att värma upp dom så luckrar man ju liksom upp spänningar […] 

det har ju och göra med kroppen helt enkelt att tänjer man i musklerna så blir 

man ju avspänd […] 

(ur: intervju med Mika) 

 

Det är också viktigt menar Mika gällande vissa avspänningsövningar att fortsätta andas 

så att kroppen syresätts. Det är väldigt vanligt att många står och håller andan när de ska 

spänna en kroppsdel och att de väntar med att andas ut tills de har slappnat av igen. 

Mika talar även om att vissa saker eleverna kan ha svårt för kan bero på olika sjukdomar 

eller fysiologiska besvär som kan hindra eleven. En annan sak som Mika tar upp och 

som är viktig att inte glömma är att även ansiktet har väldigt många muskler och det är 

viktigt att exempelvis värma upp munnen också. 

 

4.2.2 Eli 

”Det är ju så väldigt viktigt att just den här biten kan va avspänd, asså överkroppen 

nacke, axlar, käke för att det ska bli en fri ton” (ur: intervju med Eli). Eli menar också 

att det är i den lugna djupa andningen som avspänningen hittas. Eli berättar även att 

hitta andningen och andas på ett sångtekniskt bra sätt och så vidare är viktigt för att hitta 

musklerna som ska styra sången och avlasta vår hals, stämband och struphuvud samt att 

lämna halsmusklerna ifred så att vi kan bli fria i sången. När elever ska lära sig använda 

sitt stöd och hitta det berättar Eli att det är oerhört viktigt med att använda lagom 

mycket stöd och hen drar en parallell med hur en violinist måste ha ett lagom tryck på 

sin stråke för att det ska bli den ton och ljud som önskas. Det handlar om en balans, 

lagom tryck och flöde. Att träna magstödet handlar om att ”öva upp musklernas 

flexibilitet, snabbhet i att kunna spänna an och spänna av, asså hur du kan styra snabbt 

och flexibelt” (ur: intervju med Eli). Det handlar om att utnyttja sin egen kapacitet till 

max.  

 

4.2.3 Kim 

För att andningen ska fungera är det enligt Kim viktigt att vara tillräckligt avspänd och 

det är något av det allra första hen jobbar med ”det allra första jag brukar jobba med är 

att ju dels att de ska stå och vara riktigt avspända så att andningen ska fungera” (ur: 

intervju med Kim). Vid andning ska magen vilja komma ut av sig själv om du blåst ut 

all luft du har inom dig och är tillräckligt avspänd. En slags impulsandning, om kroppen 

är tom på luft så ska magen automatiskt vilja komma ut som en rekyl. Kim berättar även 
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att om magen släpps ut på ett ordentligt sätt vid andningen så upplever hen att stödet 

kommer dit av sig självt. Kim lyfter fram att hos barn så sker andningen på det sätt som 

det ska vid sång naturligt men när tonåren börjar närma sig så flyttar andningen upp mer 

mot bröstet och det är något som hen har funderat mycket på. Kim menar också att vid 

sångundervisning med barn så handlar det om att låta barnet mogna för att kunna ta in 

och lära sig vissa saker. 

 

4.2.4 Konklusion 

Mika, Eli och Kim visar förståelse för hur andning, stöd och avspänning har ett 

samband och hur de påverkar varandra. Fungerar inte stödet som det ska så kan 

exempelvis Mika gå tillbaka till att arbeta med andningen. Eli tar upp att balans, ett 

lagom tryck och flöde är viktigt vid användning av stödet. Andning, stöd och 

avspänning är faktorer som är viktiga för att fonationen ska fungera på ett sångtekniskt 

bra sätt och för att det ska enligt Eli bli en ”fri ton”. Kim och Mika nämner också att 

den andning som de använder sig av vid sång är den andningen som vi har när vi är små 

men som senare under uppväxten försvinner någonstans. När de talar om andning och 

avspänning så råder det en skillnad dem emellan eftersom Mika och Kim berättar att 

avspänning är en viktig del för att kunna hitta andningen men Eli menar att det är 

genom den djupa andningen som avspänningen hittas.  

 

4.3  Innehåll, presentation och anpassning 

När sånglärarna ska få nämna övningar som de brukar använda sig av vid andning, 

nämner Mika, Eli och Kim under sina intervjuer samma sorts övning fast med ytterst 

små variationer. Denna övning berör även magstödet. Övningen innebär att du andas in 

ända ner i magen och när du sedan ska andas ut så gör du ett långt ljud på ”Ssch…”. 

Efter det så görs samma sak igen fast denna gång kanske det blir på ett långt ”Fff…” vid 

utandningen. Detta är inte den enda övningen som de vid något tillfälle under sina 

intervjuer nämner där de använder sig av samma sorts övning fast med små variationer. 

De visar alla tre olika sätt på hur de kan presentera en övning eller ett moment och hur 

de även anpassar övningen eller byter ingång för att eleven ska förstå och kunna 

genomföra den på ett korrekt sätt.  
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4.3.1 Mika 

Mika utgår ifrån grunden i övningarna som tas upp och sedan berättar hen att när eleven 

har förstått och klarat av det tekniska momentet som tränats så lägger Mika på lite 

svårare moment så övningen avanceras. I övningen som nämns ovan nämner Mika att 

när eleven klarar det så kan de testa att rytmisera ljudet vid utandningen. När Mika lär 

ut detta tror hen att följande saker kan vara en bidragande faktor för att eleven ska 

förstå: 

 

Men jag tror mycket det här att man hela tiden visar väldigt tydligt, att man 

kanske låter dom hålla, liksom, att dom håller, känner sin egen andning. 

(ur: intervju med Mika) 

 

Om eleven inte förstår eller andas på rätt sätt berättar Mika att hen försöker be eleven att 

bara reflektera över sin andning några gånger om dagen, det behöver inte vara tankar 

kopplade till sångteknik utan bara en tanke kring hur sker andningen just nu och sedan 

koppla det till hur andningen borde ske istället. Vid flertalet tillfällen nämner Mika att 

genom att eleven får jämföra olika saker, uppleva och känna en skillnad på hur det inte 

ska vara och hur det kanske bör vara som kan vara en bidragande faktor till förståelsen 

för eleven. Skulle det vara så att eleven ändå inte förstår eller har vissa svårigheter så 

försöker Mika inte pressa fram någonting utan kanske ändrar ingång till hur det ska 

förklaras. Eller så kan de bara släppa det för stunden för att vid ett senare tillfälle 

återkomma till det. Mika poängterar också vikten av individanpassning och att det är 

jätteviktigt att läraren tänker på vad just den här elevens utmaningar är och att som 

lärare arbeta på den nivån eleven befinner sig på. Vissa av övningarna som Mika 

nämner har namn eller beskrivningar som skapar en bild eller är en slags metafor för hur 

eleven ska genomföra eller tänka när övningarna genomförs. Ett exempel vid 

stödövning är en övning där Mika talar om att de ska ”försöka jobba med det som ett 

slags drag, gummibandkänsla liksom emot sången hela tiden” (ur: intervju med Mika).  

 

4.3.2 Eli 

Eli talar också om den här slags gummibandsövningen och Eli berättar samtidigt som 

hen visar med sina armar hur eleven ska göra. Eli förklarar att beroende på hur hen visar 

att eleven ska dra i det visualiserade gummibandet, mot sig eller ifrån sig, kan vara en 

avgörande grej för elevens förståelse för övningen. En annan liknelse som Eli kan 

använda sig utav när elev har svårt med andningen är att eleven till att börja med får gå 
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ner på alla fyra och tänka att vid inandningen ska magen gå ner mot golvet. Sedan vid 

utandningen så ska eleven visualisera sig att den har ett blåshål, som en val, på ryggen 

och det är där luften ska ut. Något som Eli är noga med är språket, vad hen säger och 

vilka ord hen använder sig utav. Eli lyfter fram vikten av att det inte går att säga samma 

saker till alla elever, vissa elever vill ha det väldigt konkret förklarat för sig andra 

förstår bättre när hen använder blomsterspråk. Märker Eli att eleven inte förstår försöker 

hen att hitta andra ingångar först rent verbalt men om det inte fungerar så kan det även 

vara bra att backa ett steg istället eller lämna det för stunden och gå vidare. ”Jag 

använder ofta elevens egna ord” (ur: intervju med Eli) berättar Eli. Eli brukar använda 

sig av är elevens egna ord och förklaringar som ett sätt för att eleverna lättare ska förstå 

det som lärs ut. Eli brukar också låta eleverna känna och uppleva jämförelser och 

skillnader i de övningar och moment de arbetar med. Eli kanske först visar hur stödet 

ska fungera, sedan får eleven känna på sig själv, om eleven inte förstått så kanske 

eleven får känna på Eli när hen använder stödet. En annan sak som Mika tog upp som 

Eli också gör är att avancera övningarna allt eftersom hen märker att eleven klarar av 

det och utvecklas. När till exempel Eli märker att det första steget i andningen fungerar 

brukar Eli gå vidare med att:  

 

Ju svårare låtar du sjunger ju svårare är det för att få det att fungera. Så 

därför är det ju viktigt att börja på ett enkelt sätt så. Sen kommer nästa steg 

när det här fungerar och det är ju att även jobba med flankerna och vidga 

[…] 

(ur: intervju med Eli) 

 

Eli berättar att det är beroende på vilken elev hen har som avgör undervisningen. Elever 

är olika och har olika svårigheter och hen poängterar vikten av att elevens mål och 

lärarens mål med undervisningen är samma.  

 

4.3.3 Kim 

Kim lyfter också fram anpassningen av att avancera ett moment eller en övning till nästa 

nivå när hen upplever att eleven klarar av det, men hen börjar alltid med de 

grundläggande stegen. Kim berättar om att medvetandegöra övningarna för eleverna så 

att de förstår genom att de får känna och uppleva skillnader, vad är det som händer i 

kroppen egentligen när vi gör på ett visst sätt. Ifall Kim upplever att en elev har svårt 

med andningen så kan hen låta eleven får använda en spegel ”[…] det är väldigt bra att 
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ha så att dom får ha spegel då och kolla där vad som händer och det kan jag uppleva har 

hjälpt […]” (ur: intervju med Kim). Kim visar mycket och låter eleven känna och 

berätta för Kim vad och hur den känner. En sak som Kim kan göra när elever har svårt 

med att hitta avspänningen är att exempelvis göra tvärtom. Så istället för att göra en 

ganska lugn och stilla avspänningsövning så kan de få stå upp och skaka, gunga och 

svinga på kroppen för att försöka lossa spänningarna. Är det något annat som hen 

upplever att en elev har svårt att förstå eller göra så kan det vara bra att testa en annan 

ingång eller att bara släppa och gå vidare för stunden och att återkomma till det vid ett 

annat tillfälle. En avspänningsövning där eleverna får visualisera sin avspänning som 

Kim använder är: 

 

En bra övning som jag då och då ibland gör med eleverna är det här att man 

ska stå och blunda och känna liksom att det blir en avspänning, att man 

känner till exempel på vänster sida som att det går en våg av avspänning och 

örat slappnar av och käken och axeln och armen och så där och så kommer 

det ända ner i jorden […] 

(ur: intervju med Kim) 

 

Sedan görs samma sak på den andra sidan av kroppen och så vidare. Kim nämner att 

vissa övningar inte passar alla och saker och ting får ta sin tid, eleverna behöver inte 

kunna allt med en gång. När det gäller att undervisa barn så kan mycket falla på plats av 

sig självt allt eftersom de blir äldre.  

 

4.3.4 Konklusion  

Att anpassa nivån och övningarna efter eleverna är något som Mika, Eli och Kim 

berättar att de gör. Det är eleven som avgör undervisningen och som Eli lyfter fram så 

är det viktigt att lärare och elev arbetar mot samma mål. Att avancera och höja nivån på 

övningar och innehållet är något som Mika, Eli och Kim gör allt eftersom de märker att 

eleven klarar av det men de börjar grundläggande. De berättar även att om eleven inte 

förstår eller genomför övningen på rätt sätt så kan de försöka förklara eller visa det på 

ett annat sätt eller så kan det vara bra att släppa det och gå vidare för att vid ett senare 

tillfälle återuppta det igen. Kim berättar att hen försöker medvetandegöra lärandet av 

exempelvis andningen genom att de får jämföra, se och känna olika skillnader. Att 

eleven får jämföra, se och känna är något som Mika och Eli tar upp och de kan även 

använda sig av liknelser när de ska förklara någonting vilket Kim också gör. Något som 
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Eli berättar att hen är noga med är språket och hen använder ofta elevens egna ord och 

förklaringar på saker och ting för att eleven ska förstå. Eli tar även upp att det inte går 

att säga och förklara en sak på samma sätt till alla elever.  

 

4.4 Uppfattningar, erfarenheter och föreställningar 

I de tre intervjuerna framgår det att de olika sånglärarna har vissa uppfattningar, 

erfarenheter och föreställningar kring vad elever tar med sig in i en 

undervisningssituation. Det kan variera allt ifrån vilka förutsättningar och tidigare 

kunskaper till vilka svårigheter och problem de bär med sig till undervisningen. Mika, 

Eli och Kim nämner också att det tar olika lång tid för elever att lära sig sångandas, 

använda stödet och hitta sin avspänning, det är en process som inte ska forceras eller 

pressas fram. 

 

4.4.1 Mika 

I intervjun med Mika så börjar hen med att lyfta fram vikten av att arbeta med andning i 

sångundervisning och att hen upplever att det är många elever som inte har förstått det 

här med att andas på ett bra sätt. Mika upplever också att det kan ta en väldigt lång tid 

för vissa elever att hitta andningen. Mika berättar även att hen upplever att många elever 

som kanske inte är så vana vid att sjunga och har svårt att hitta andningen kan tycka det 

är jobbigt att stå upp. Mika tror att det som gör det svårt kan vara att eleven måste ge 

mycket av sig själv och det blir då till en jobbig grej. Det är då lättare för eleverna att 

sitta ned när de ska prata om kroppen, andning och avspänning och sedan också för att 

hitta andningen och avspänningen. En annan sak som gör att elever kan ha svårt att hitta 

andningen men också avspänningen är att det finns en slags samhällstendens som kan 

påverka eleverna upplever Mika: 

 

Jag tror en sak är att det är svårt att eh, att slappna av i kroppen på det sättet 

som behövs när man sjunger och det tror jag är en samhällstendens liksom 

det här att man gärna ska stå och hålla in magen liksom och ut med bröstet 

[…] man går runt med nån konstant spänning liksom av att man ska hålla 

kroppen på ett visst sätt och man ska se ut si och så eller liksom, och det 

skapar ju spänningar i kroppen […] 

(ur: intervju med Mika) 
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Många kanske även håller mycket känslor inom sig i kroppen och börjar eleven släppa 

på spänningarna så kan det bli väldigt jobbigt. Detta menar Mika inte är något som är 

medvetet hos eleven utan det ligger undermedvetet. Mika lyfter även fram att 

svårigheter med att hitta andningen och avspänningen i vissa fall kan bero på olika 

sjukdomar eller fysiologiska besvär. Överlag så tror även Mika att ungdomar/tonåringar 

har svårare för att hitta andningen och avspänningen än mellanstadieelever. Mika menar 

att mellanstadieeleverna kanske inte har kommit upp i den åldern när det börjar bli 

jobbigt.  

 

4.4.2 Eli 

Även Eli har uppfattningen av att det är väldigt vanligt med spänningar hos elever och 

spänningar i käken är en av dem. Eli säger att ungdomar som har problem med 

avspänningen ofta kan bero på att de har så mycket de måste göra och engagera sig i: 

 

Intervjuare: upplever du att elever har problem med just avspänning? 

 

Eli: Ja, det är det vanliga, det är väldigt, väldigt vanligt […] ungdomar dom 

har ju så väldigt mycket omkring sig idag. Dom ska simma och dom ska 

träna och dom ska rida […] och jag märker sån skillnad för jag har ju en elev 

nu som jag har jobbat med och förut så hade hon sin lektion just på, när hon 

skulle iväg på idrottsträning direkt efter så… Nu kommer hon på måndagar 

till mig och då har hon inget annat utan det är så, det är lugnt, hon hinner hit 

i lugn och ro och det är sån skillnad på henne och hennes avspänning 

(ur: intervju med Eli) 

 

Eli berättar också att det är viktigt att arbeta med andningen och att hitta rätt andning för 

att sången ska fungera på ett bra sätt och ur ett rösthygieniskt perspektiv. Eli upplever 

att vissa elever har svårt med att hitta sångandningen men poängterar samtidigt att alla 

elever är olika och har olika saker som de har svårt med. Eli arbetar väldigt mycket med 

sångteknik och menar att ifall hen inte skulle ha en sånguppvärmning så skulle eleverna 

sakna det och Eli känner även att eleverna tycker det är kul att utforska rösten. Genom 

sin erfarenhet tror även Eli att det inte är så ofta att eleverna inte förstår det som sägs 

angående andning, stöd och avspänning utan det är nog mer att eleverna inte övar och 

befäster det som gjorts under lektionen hemma.  
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4.4.3 Kim 

I en avspänningsövning som Kim, men även de andra tog upp, som går ut på att dra upp 

axlarna mot öronen och sedan spänna av och andra gången så ska axlarna upp hälften av 

det och sedan spänna av och så vidare, så berättade Kim att sedan när den där sista 

hälften som ska spännas innan avspänningen har gjorts så är det en sådan spänning som 

många omedvetet går omkring med. Kim lyfter fram en sak som hen upplever kan vara 

en orsak ifall elever inte hittar avspänningen i en övning som hen berättade om vilket 

kan vara koncentrationen. I övningen krävs lite mer fokus och koncentration eftersom 

eleven ska visualisera en slags våg av avspänning genom kroppen i olika steg och det 

kan då vara att vissa elever har väldigt svårt med den koncentrationen som krävs just då. 

När det kommer till andningen nämner Kim att det kan ta tid för elever innan de hittar 

andningen och att jobba med magen. Vissa elever kanske har svårt att slappna av 

tillräckligt för att hitta andningen när de står och då kan det vara enklare att ligga på 

golvet. En annan orsak som Kim har upplevt som även Mika nämnde är att en del tjejer 

vill hålla in magen vilket kan göra det svårt att andas på sångtekniskt bra sätt. Kim 

berättar att hen från början måste arbeta med detta hos sina elever men att det överlag 

ändå går rätt fort för dem att hitta andningen. Kim har också funderat mycket kring 

varför elever, framförallt de som kommit in i tonåren, kan ha problem med detta men 

mycket tror Kim beror på att de inte är tillräckligt avspända. 

 

jag har också funderat på den frågan vad är det som gör att nånstans när man 

börjar närma sig tonåren så flyttar andningen upp liksom. […] varför en del 

har ännu svårare att komma ner tror jag beror på att dom är lite spända. Eh, 

dom behöver jobba mycket avspänning […] 

(ur: intervju med Kim) 

 

4.4.4 Konklusion 

Mika upplever att det är många som inte har förstått det med att andas på ett 

sångtekniskt bra sätt och att det kan ta tid för vissa elever att hitta andningen. Kim 

upplever också att elever kan ha svårt för detta men ändå att det överlag går rätt fort för 

dem att hitta andningen. Det som båda två nämner kan vara en orsak till att vissa elever 

har problem med andning och avspänning är att de håller in magen för att det enligt 

Mika finns en slags samhällstendens som säger att kroppen ska se ut och vara på ett 

visst sätt. Detta kan då skapa spänningar hos eleverna eftersom de känner att de måste 

hålla sin kropp på detta sätt. Kim nämner också att det är många som kanske går med en 
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liten omedveten spänning i sina axlar och att det ibland kan handla om koncentration 

och fokus när det kommer till hur vissa elever hittar avspänningen. Mika nämner också 

att vissa elever kanske har sjukdomar eller fysiologiska besvär som kan påverka 

undervisningen och att de kanske har problem med andning, stöd och avspänning. En 

annan sak är att elever kanske håller mycket känslor inom sig som kan göra det svårt för 

dem att spänna av och andas på rätt sätt. Eli berättar att det är väldigt vanligt med 

spänningar i käkarna hos elever och även att ungdomar idag har väldigt mycket som de 

ska göra vilket kan göra att de har svårt att spänna av under lektionerna. Eli nämner 

även att alla elever är olika och har olika svårt för saker och ting samt att många elever 

tycker det är kul med sångteknik och att utforska rösten. En annan sak som Eli tror kan 

vara en bidragande faktor till att eleverna inte riktigt klarar av vissa saker eller 

exempelvis hittar stödet är att de inte befäster det de lärt sig hemma. Eli tror att det ofta 

är att de förstår men att eleverna också måste praktiskt öva på det hemma.  

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Mika, Eli och Kim visar många liknande kunskaper och övningar. Övningar som de tar 

upp som är ungefär samma har endast väldigt små variationer. Genom intervjuerna 

framgår det att de tre har förståelse för hur andning, stöd och avspänning har ett 

samband och att de påverkar varandra. Detta visas genom att när exempelvis Mika går 

tillbaka och arbetar med andningen om en elev har svårt med stödet och om eleven har 

svårt med andningen så kan hen gå tillbaka till att arbeta med avspänningen. Andning, 

stöd och avspänning är tre viktiga faktorer för att fonationen ska fungera på ett 

sångtekniskt bra sätt och för att eleverna ska kunna bli fria i sången som Eli beskriver 

det. Det är också därför det är viktigt som Eli berättat att vara avspänd i käken, nacke 

och axlar. Eli nämner också att ett lagom tryck och flöde vid användandet av stödet är 

viktigt för det resultat som önskas. Mika och Kim visar ha kunskap om att den 

andningen som eftersträvas i sången är den som vi föds med och har när vi är små och 

att den senare under uppväxten försvinner någonstans. Mika, Eli och Kim betonar 

vikten av att alla elever är olika och har olika svårt för saker och ting. De börjar med 

grundläggande moment för att senare avancera dessa när de märker att eleven behöver 

det och om något är för svårt eller eleven inte förstår så kan det va bra att släppa det för 

stunden och gå vidare. De tre har flera sätt att presentera det som ska läras ut och det är 

eleven som avgör på vilket sätt detta sker eftersom de lär sig olika. Eli berättar att hen är 

noga med språket och att hen ofta kan använda sig av elevens egna ord och uttryck för 
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saker och ting. Kim kan ibland använda sig av speglar för att eleven på ett mer konkret 

sätt ska kunna se på sig själv vad det är som kroppen gör. Mika berättar att det är viktigt 

att visa så tydligt som möjligt för eleven och att eleven får hålla och känna sin egen 

andning. Mika, Eli och Kim ger sina elever möjligheterna att lära sig genom att se, 

jämföra och känna skillnader för att eleverna ska förstå. Ett annat sätt att presentera eller 

förklara det som lärs ut är att använda sig av liknelser och att eleverna får visualisera 

saker vilket de tre använder sig utav. Ett exempel på det är den gummibandsövning som 

både Mika och Eli använder. Något som Mika och Kim inte talar om i lika stor 

utsträckning är det Eli tar upp angående att ungdomar har så mycket de ska göra vilket 

påverkar deras avspänning vilket märks under lektionerna. Mika och Kim berättar 

däremot om en samhällstendens som gör att vissa elever kan stå och hålla in magen eller 

spänner sin kropp för att den ska se ut på ett visst sätt. Mika berättar även att det ibland 

kan vara så att elever har mycket känslor inom sig som kan göra att det blir jobbigt att 

andas och slappna av på det sättet som behövs. Mika, Eli och Kim visar kunskaper såväl 

inom ämnet men också hur de ska göra för att nå ut till eleven på bästa sätt.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet (kapitel 4) i förhållande till tidigare forskning 

(kapitel 2). 

 

5.1 Ämneskunskap 

De tre sånglärarna visar sina ämneskunskaper på olika sätt i olika utsträckning. Alla tre 

sånglärarna visar en förståelse för ett samband om hur andning, stöd och avspänning 

påverkar och samverkar med varandra. Detta kan tolkas som den förståelsen för ämnet 

Shulman (1986 s. 9) skriver om inom ämneskunskap där läraren inte bara ska veta att 

något är på ett specifikt sätt utan också varför. Detta kan ses när de exempelvis drar en 

slutsats kring vad det kan bero på ifall andningen eller stödet inte fungerar som det ska. 

Mika går exempelvis till andningen och arbetar med den ifall en elev har problem med 

magstödet eftersom det är en följd av andningen. Hen nämner också att de som har svårt 

med andningen ofta inte spänner av på det sätt som behövs. Zangger Borch (2012 s.34) 

tar upp att en av de viktigaste sakerna är att vara avspänd i axlarna vid andningsträning 

och att det i sin tur kan leda till att den resterande andningsmuskulaturen spänner av. 

Södersten och Lindhe (2011 s.44) lyfter fram vikten att om andning och fonation ska 

fungera på ett så bra sätt som möjligt så har kroppsliga spänningar en negativ inverkan. 

Mika, Eli och Kim lyfter fram vikten av att kroppen ska vara avspänd och att ha en bra 

avspänd kroppshållning. Detta tar även Zangger Borch (2008 u.s.) upp och menar att 

genom en god hållning så ökar möjligheten för att kontrollera andningen som i sin tur är 

grunden vid god sångteknik. Enligt Sundberg (2001 s.286) beskrivs stöd som känslan av 

balans mellan andningsmusklernas aktivitet och fonationen. Zangger Borch (2012 s.33) 

beskriver stödet som kontrollerad andning och det kräver en viss balans i 

muskelaktiviteten för att stödet ska fungera som hjälp. Är aktiviteten för svag så kan det 

skapa spänning i struphuvudet och är den för stark blir det inte heller bra. Den här 

balansen talar Eli om och drar en liknelse till hur en violinist måste ha ett lagom tryck 

på sin stråke för att åstadkomma önskvärt resultat. Att andas med en så kallad buk-

flankandning skapar en bra grund för fonationen och det är även detta sätt som liknar 

den typ av andning vi föds med (Elliot 2009 s.76) och detta nämner även Mika och Kim 

i sina intervjuer. Något som dyker upp i resultatet är att Mika och Kim menar att det kan 

vara spänningar som gör att elever kan ha svårt att hitta andningen. Eli menar å andra 

sidan att det är genom den djupa andningen som avspänningen hittas och detta kan 

verka motsägelsefullt i jämförelse med de andra. Det skulle kanske kunna vara så att de 



  
 

27 

pratar om olika sorters avspänning eller olika sorters spänningar i kroppen och var 

spänningarna sitter som gör att de säger olika saker.  

 

5.2 Presentation och anpassning av ämnet  

Inom pedagogisk ämneskunskap ska en lärare enligt Shulman (1986 s.9) kunna 

presentera och formulera det som ska läras ut på ett sätt som gör det förståeligt för 

andra. Läraren ska kunna använda sig av olika exempel, förklaringar, liknelser och 

illustrationer för att eleven ska kunna förstå. Exempel på förklaringar och liknelser som 

nämnts av Mika, Eli och Kim är att eleven ska visualisera att den har ett blåshål, som en 

val, på ryggen där luften ska ut, gummibandsliknelsen vid stödövning samt att det ska 

gå som en ”våg av avspänning” genom kroppen. Genom bland annat dessa exempel 

visar de sig ha olika sätt att presentera en övning eller ett moment på genom att använda 

sig av liknelser. Mika, Eli och Kim använder sig av sätt där eleven ska få uppleva och 

känna skillnader och jämföra olika saker för att få ökad kunskap och förståelse för det 

som lärs ut. Eftersom musik enligt Hanken och Johansen (2013 s.52-53) har många 

sidor av ämnet som praktiskt måste kunna utföras så menar de att det är ett utmanande 

ämne att undervisa i. Den praktiska färdighetsinlärningen kräver mer komplicerande 

lärandeprocesser än när det gäller att studera in fakta och begrepp och det är viktigt att 

pedagogen har kunskaper om hur detta lärande på bästa sätt kan uppfyllas. Dessa 

lärandeprocesser kan vara en del av de som Mika, Eli och Kim använder sig utav. 

Eleverna får fysiskt känna och uppleva skillnader när de känner sin egen andning, de får 

titta och känna sin lärares andning, testa att spänna en kroppsdel och sedan slappna av. 

De får använda speglar och se sig själva, de får visualisera och lyssna. Alla sinnen utom 

smak och lukt finns med och berörs i lärandet. Mika, Eli och Kim poängterar också 

vikten av att alla elever är olika och Eli berättar att det inte går att säga och förklara en 

sak på samma sätt med alla elever. Vissa vill ha saker förklarade eller beskrivna med ett 

så kallat blomsterspråk andra vill att det ska vara väldigt konkret och med rätt 

fysiologiska begrepp. Lindström och Pennlert (2012 s. 41) skriver att elever har olika 

förkunskaper, behov och förutsättningar och därför är det viktigt att göra lämpliga val 

kring hur innehållet ska presenteras för eleven och detta är en del av den pedagogiska 

ämneskunskapen. Mika, Eli och Kim berättar att de alltid börjar väldigt grundläggande 

med eleverna men om de kanske haft en elev en längre tid eller som klarat av ett visst 

moment så bygger de på och avancerar övningarna/momenten succesivt. Skulle eleven 

däremot inte förstå eller genomföra övningen på rätt sätt väljer de antingen att försöka 
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förklara eller visa på ett annat sätt, med andra ord byta ingång till eleven, eller så kanske 

de backar och tar ett steg tillbaka i processen. De berättar även att det kan vara bra att 

lämna det för stunden och gå tillbaka till det vid ett senare tillfälle. Shulman (1986 s.9) 

skriver också inom den pedagogiska ämneskunskapen att det inte endast finns ett sätt att 

lära ut någonting på. En lärare bör ha ett stort förråd med alternativa former och sätt att 

använda sig av för att lära ut vilket Mika, Eli och Kim har visat under intervjuerna.  

 

5.3 Elevkännedom och uppfattningar 

Shulman (1986 s. 9) nämner att lärare ska ha kunskap om vilka uppfattningar och 

föreställningar barn med olika bakgrund och åldrar tar med sig in i undervisningen samt 

vad som kan vara enkelt och vad som kan vara svårt. Lindström och Pennlert (2012 

s.41) skriver om lärares val av innehåll och att de måste göras utifrån eleverna. Med 

andra ord måste läraren inom den pedagogiska ämneskunskapen ha kunskap om 

elevernas förutsättningar, förkunskaper och behov. Både Mika och Kim tar upp ett 

problem som de upplever kan vara en orsak till att vissa elever inte kan hitta 

avspänningen och har problem med andningen. Det här problemet tror de grundar sig i 

samhällets påverkan av att människor ska se ut på ett specifikt sätt vilket kan göra att 

eleverna spänner kroppen och håller in magen. Mika nämner också att det kan vara så 

att vissa går och omedvetet håller massa känslor inom sig och som kan sitta i 

spänningarna vilket kan göra det svårt för eleverna. Mika och Kim talar även om att 

barn som inte har kommit upp i tonåren har mycket lättare för andning eftersom de 

fortfarande har kvar den låga buk-/flankandningen som Elliot (2009 s. 76) skriver om. 

Eli berättar att många ungdomar kanske är spända eftersom de kanske har mycket som 

de ska göra och Mika och Kim upplever också att vissa elever är spända. Mika, Eli och 

Kim är också medvetna om att dessa spänningar på olika sätt påverkar deras elevers 

sång och röst negativt. Eli berättar att det är oerhört vanligt och att hen nog knappt har 

träffat någon som inte har haft spänningar i käken. Södersten och Lindhe (2011 s.42, 

44) skriver om att stress är en faktor som kan skapa spänningar i musklerna runt nacken, 

huvudet och i struphuvudet som kan leda till röstproblem samt att andra spänningar i 

kroppen påverkar andningen och fonationen negativt. Av erfarenhet berättar Mika, Eli 

och Kim att alla elever är olika, de har svårt för olika saker och de tar olika lång tid att 

lära sig andas på ett sångtekniskt bra sätt, använda stödet och hitta avspänningen. Det är 

en process som inte ska pressas fram, det får ta sin tid. Pedagogoisk ämneskunskap 

innebär även enligt Shulman (1986 s. 9) att en lärare måste ha ett stort förråd med 
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alternativa former att presentera och lära ut något och att dessa sätt bör vila på en 

vetenskaplig grund men att de också bör grunda sig i lärarens egna erfarenheter av att 

undervisa i ämnet.  

 

5.4 Sånglärarna och pedagogiskt ämneskunnande 

Mika, Eli och Kim ger uttryck för pedagogiskt ämneskunnande på olika sätt. De visar 

sig ha kunskaper inom sitt ämne, om eleverna och hur de ska lära ut på bästa sätt för att 

nå fram till sina elever. De vet bland annat hur andning, stöd och avspänning påverkar 

och samverkar med varandra och vad som skapar goda förutsättningar för fonationen. 

Genom sin tid i yrket har de träffat olika sorters elever och de poängterar vikten av 

vetskapen att alla elever är olika och har svårt för olika saker vilket är en av de 

kunskaper inom pedagogisk ämneskunskap som Shulman (1986 s. 9) lyfter fram. De har 

flera alternativa sätt och former de använder sig av när de ska förklara, visa och 

presentera det som ska läras ut för sina elever för att de ska förstå och lära sig. Genom 

dessa kunskaper kan de på bästa möjliga sätt tillmötesgå sina elevers behov och låta 

undervisningen utgå ifrån elevens nivå. Denna förståelse för ämnet, pedagogiken och 

eleverna skapar goda förutsättningar för lärande och det är dessa kunskaper som lyfts 

fram i Shulman (1986), Hanken och Johansen (2013) samt Lindström och Pennlert 

(2012) gällande ämneskunskaper och pedagogisk ämneskunskap. 

 

5.5 Metodreflektion 

Den här studien har samlat in sitt material genom intervjuer med sånglärare. Intervju 

som metod kan i sig ge ett resultat men om exempelvis observationer hade gjorts istället 

så kanske resultatet blivit annorlunda. För att få ut ännu mer av studien så skulle kanske 

en kombination av observationer av lektioner och intervjuer med sånglärarna varit en 

annan metod att använda sig av. Dels för att se hur de verkligen gör i sin undervisning 

och inte bara vad de säger. Däremot skulle möjligtvis inte tiden räckt till ifall båda 

metoderna använts, i så fall skulle kanske antalet sånglärare fått minskats och att då 

kanske observera flera lektioner med en eller två lärare istället. Valet av att spela in 

varje intervju är något som verkligen har underlättat databearbetningen och för att på ett 

så rättvist sätt som möjligt kunna presentera resultatet av intervjuerna.  
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5.6 Förslag på fortsatt forskning 

Något som jag funnit intresseväckande i denna studie, som skulle kunna vara ett fortsatt 

forskningsområde, är kring den samhällstendens två av sånglärarna beskriver påverkar 

eleverna. Att elever, främst unga tjejer, står och spänner sig och håller in magen för att 

normen är att människor ska se ut på ett specifikt sätt. Fortsatt forskning skulle kunna 

undersöka om fler sånglärare delar den här uppfattningen och om hur det påverkar 

eleverna. Det skulle även kunna vara att undersöka problematiken ur ett elevperspektiv.  

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en liknande 

undersökning fast med observationer som utgångspunkt för att verkligen se hur 

sånglärare faktiskt gör och hur deras pedagogiska ämneskunnande visar sig. Alternativt 

även byta ut andning, stöd och avspänning till några andra moment inom 

sångundervisning exempelvis klang, genretypiska tekniker/stildrag eller musikaliskt 

uttryck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Those who can, do. Those who understand, teach”  

(Shulman 1986 s.14) 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjufrågor - Mall 
 

1. Namn: 

2. Utbildning: 

3. (Hur länge har du arbetat med sångundervisning?) 

4. Inom vilka åldrar undervisar du elever i sång just nu? 

5. Har du någon gång tidigare undervisat elever i andra åldrar, vilka? 

 

Välj ut några övningar som behandlar andning, stöd och avspänning 

o Varför är övningen bra för X? 

o Vad är det i övningen som gör att övningen ger den ”effekten”, gör att 

det blir en X-övning?  

o Hur gör du för att övningen ska ge den ”effekten” hos eleven, förstår och 

genomföra övningen på ett bra sätt? 

o Om övningen inte skulle ge önskad ”effekt”, hur gör du då? 

o Upplever du att/brukar elever ha problem med den här sortens övningar 

(eller överlag inom X), vad tror du det är som blir fel/att de har problem? 

 

 Kan du ge exempel på två elever du haft med väldigt olika 

utgångspunkt/förutsättningar (ex. ålder, tidigare sångerfarenheter osv), berätta och 

beskriv hur du tar dig an dessa elever i undervisningen med övningar kring andning, 

stöd och avspänning.  

 

 Har du någon annan erfarenhet som du skulle vilja berätta om som berör det vi pratat 

om idag, eller har du något annat som du tycker viktigt kring detta som du vill dela 

med dig av? 

  



  
 

II 

Bilaga 2 
 

Information & Samtyckesblankett  

Information  

Vid intervjun så kommer du bland annat att bli tillfrågad att välja ut några sångtekniska 

övningar du brukar använda dig av i din undervisning. Sedan så kommer du att få svara på 

olika frågor som jag ställer kring de olika övningarna.  

 

Samtycke  

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

användas till min uppsats som kortfattat handlar om sångpedagogers val av olika 

sångtekniska övningar.  

 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt vilket betyder att du kommer att vara anonym och 

avidentifieras i uppsatsen, det du säger kommer inte kunna kopplas till dig.  

 

Det insamlade materialet kommer endast att användas till min uppsats och kommer att 

förvaras tryggt hos mig tills att kursen är slut. Efter det så kommer materialet raderas. 

Uppsatsen kommer sedan att finnas som en offentlig handling.  

 

Din medverkan är frivillig och du har rätt att dra tillbaka den fram tills att uppsatsen är 

tryckt. Om du vill så kan du få möjlighet att läsa den innan dess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag samtycker  

 

 

________________________________________________ _________________________  

Förnamn, Efternamn            Datum, Ort 


