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Inledande sammandrag

Josefina Holmgren: Ett instrument -två tekniker? En studie i afroamerikansk och

klassisk sångteknik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm - Uppsala:

Musikvetenskap ht 2003. 60 p.

Uppsatsens syfte är att visa dels i vad mån den sångteknik i vilken man undervisar de

blivande afrosångpedagogerna vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (K1VgI)

bygger på den klassiska sångtekniken, dels huruvida tecken finns på att afroelevernas

sångstudier leder till att de likriktas i sitt sätt att sjunga.

Intervjuer har genomförts med två lärare i afroamerikansk respektive klassisk

sångmetodik vid KMII angående deras syn på sångteknik. Deras synsätt har sedan

jämförts med varandra, varpå överensstämmelser mellan sidornas sångtekniker

diskuterats närmare. Utifrån intervjuer och ett antal hypotetiska frågor har resonemang

även förts kring huruvida afroelevernas sångstudier leder till att de likriktas i sitt sätt

att sjunga.

Slutsatser: Den sångteknik i vilken de blivande afrosångpedagogerna vid KNI~-~

undervisas tycks inte i någon större omfattning bygga på den klassiska sångtekniken

även om beröringspunkter finns mellan sidornas sångtekniker. Det finns en afrospecifik

sångteknik, och den är ändamålsenlig; den är avpassad efter de ljud man på den

afroamerikanska sidan velat och vill kurnia producera. Ingenting i undersökningen

tyder på att afroelevernas sångstudier leder till att de likriktas i sitt sätt att sjunga.



Förord

Jag vill inledningsvis tacka mina informanter för deras goda samarbete, i synnerhet

mina två lärarinformanter. Jag vill även tacka min handledare, som med stort tålamod

låtit tiden och därmed min tankeprocess ha sin gång.
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INLEDNING

Bakgrund

Jag hade sjungit pop och jazz i ett par års tid när jag som nittonåring bestämde mig för
att börja ta sånglektioner eftersom jag kände att min sångteknik inte räckte till. Någon
utbildad afrosångpedagog lyckades jag inte fa kontakt med, men de klassiska
sångpedagoger jag pratade med i min jakt på en afroamerikansk sådan menade att jag
lika gärna kunde ta lektioner i klassisk sång, om det var min sångteknik jag ville
förbättra. Sångtekniken, förklarade de, är nämligen densamma i afroamerikansk och
klassisk sång. Inom kort började jag så ta lektioner i klassisk sång, vilket jag fortsatte
att göra under c:a tre års tid. Det gjorde mig emellertid inte till någon bättre
afrovokalist, om än jag blev en bättre klassisk vokalist. Av den orsaken undrar jag nu
följande: stämmer det att tekniken i afroamerikansk och klassisk sång är densamma?
Den frågan kommer jag - i en mer avgränsad form -att försöka besvara i denna
uppsats genom att utföra en fallstudie vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

~K~)

Jag kommer även att undersöka om de blivande afrosångpedagogerna vid KMH på
något vis likriktas i sitt sätt att sjunga under sin tid på skolan. Vår tids svenska
afrovokalister, jazzvokalister i synnerhet, låter nämligen i mina öron mer lika varandra
än äldre tiders afrovokalister gjorde. Med tanke på att utbildningen för afromusiker är
förhållandevis ny i Sverige kan denna nyuppkomna likformighet bland afrovokalisterna,
som jåg tycker mig märka,' kanske ha med utbildningen att göra.

Syfte

Syftet med min uppsats är att visa dels i vad mån den sångteknik i vilken man
undervisar de blivande afrosångpedagogerna vid KMH bygger på den klassiska
sångtekniken, dels huruvida tecken finns på att afroelevernas sångstudier vid K1VIH
leder till att de likriktas i sitt sätt att sjunga.



Några kortfattade, väletablerade definitioner av begreppen klassisk respektive

afroamerikansk sång/sångteknik finns inte. Begreppens betydelser tycks i själva verket

ständigt ha förskjutits/förskjutas. Mer utförliga beskrivningar av den klassiska och den

afroamerikanska sångens/sångteknikens ursprung, framväxt, utveckling och stildrag,

vilka varierat genom tiderna, finns dock i exempelvis Sohlmans lexikon. I min uppsats

avser jag med begreppet afroamerikansk sång sångteknik det/de sångsätt/den

sångteknik man 1är ut i de genrer i vilka man för tillfället undervisar på den

afroamerikanska sidan (inriktning pedagogik) vid KIvB~, d.v.s. jazz, som utgör

afrosidans plattform, pop, blandformer/fusion, latin och rock. Med begreppet klassisk

sång sångteknik avser jag, såvida annat inte framgår, den icke-specialiserade variant av

klassisk sång sångteknik man vid sidan av mer specialiserade varianter för närvarande

lär ut på den klassiska sidan (inriktning pedagogik) vid KMH.

Som en förkortning av afroamerikansk använder jag ibland ordet afro. I stället för

afroamerikansk sång använder jag således bitvis afrosång, i stället för den

afroamerikanska sidan stundom afrosidan och i stället för afroamerikansk vokalist

ibland afrovokali~t etc.

Tidigare forskning

Vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) har forskning om rösten

bedrivits i mer än trettio år, bl. a. av Johan Sundberg (professor i musikakustik) vars

bok Rösticira jag vid sidan av boken Rösten av Per Lindblad (högskolelektor ifonetik

vid Lunds universitet, Institutionen för lingvistik) dels bygger merparten av min

framställning av röstens anatomi på, dels hänvisar till på andra ställen i min

undersökning. Röstläs och Rösten avhandlar utöver röstens anatomi olika typer av

röststörningar, rösten i tal och rösten i sång. Sundberg fäster dock större vikt vid

sångrösten än Lindblad gör. Den sistnämnde diskuterar framför allt talrösten.

Forskningen om sångrösten tycks man inledningsvis huvudsakligen ha byggt på

västerländska klassiska vokalisters sätt att sjunga. På senare år har man dock börjat

intressera sig också för andra sångstilar/sätt att sjunga. I den tredje upplagan av

Röstläxa har Sundberg därför lagt till ett nytt kapitel, Kryddskåpet, i vilket han
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presenterar undersökningar av bl.a. övertonssång strupsång, countrysång,
jazzblues/pop/belting/broadway, kulning och jojk.

De enda undersökningar jag kunnat hitta om sångutbildning på högre nivå, d.v.s. på
högskolenivå, har hjorts av studenter vid Piteå Musikhögskola (examensarbeten). I
övrigt tycks den mesta forskningen ha bedrivits om sångutbildning på lägre nivåer, om
exempelvis sångundervisningen igrundskolan och på de kommunala musikskolorna.
De uppsatser från Piteå Musikhögskola som närmast tangerar mitt ämne är En röst -
tvcc inst~•ument? av Malin Gustafsson, I valet och kvalet: afr•osång .eller klassisk sång
av Sofia Lilja och Att acndervrscr i afrosång av Madeleine Norberg.

Malin Gustafsson försöker i sin uppsats En röst - tvcc instrument? dels kartlägga vilka
likheter och skillnader som föreligger mellan afroamerikansk och klassisk sång och
sångmetodik, dels fastställa hur afroamerikansk och klassisk sång och sångmetodik
skulle kunna komplettera varandra i sångpedagogers arbete med elever utan bestämd
genreinriktning. Något särskilt fokus på likheter och skillnader i sångteknik lägger .hon
inte, även om hon ibland berör också sådana. Efter att ha intervjuat en klassisk och en
afroamerikansk sångpedagog (strukturerade intervjuer), tre klassiska sångstudenter
(enkät), och tre afroamerikanska sångstudenter (enkät) kommer Gustafsson fram till
följande: Man värmer upp/spänner av kroppen och rösten innan man börjar sjunga,
ägnar sig åt interpretation och försöker förmedla någonting med sin röst i såväl
klassisk som afroamerikansk sång. Man delar vidare de "mänskliga aspekterna" av
röstinstrumentet (instrumentet i sig påverkas exempelvis om man mår fysiskt eller
psykiskt dåligt) och har samma "grundteknik". Skillnader mellan genrerna återfinner
man bl.a. i den "specialiserade" sångtekniken och i repertoaren. Andra exempel på
skillnader är att man inom afroamerikansk sång förstärker sitt ljud med hjälp av
mikrofon medan man i klassisk sång förstärker sitt ljud genom att fanga upp vissa
övertoner samt att klassiska vokalister jobbar mer och mer detaljerat med sångteknik
medan afroamerikanska vokalister prioriterar improvisation, uttryck/inlevelse och att
hela tiden skapa nya versioner av de låtar de sjunger. Afroamerikanska vokalister
skulle, konstaterar Gustafsson, kunna lära sig mer om sångteknik av klassiska
vokalister emedan den klassiska skolan "har en längre tradition" och man därmed
forskat mer på det området (Gustafsson 2002, s.44). Klassiska vokalister skulle, menar
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hon, av afroamerikanska vokalister kunna "lära sig att ha ett friare förhållningssätt till

sitt instrument och /till/ musiken" (Ibid.).

Enligt Gustafsson har man en god "grundteknik" när man vårdar och bejakar sin röst,

har lärt känna sin röst och kan hitta ett hälsosamt sätt att använda den samt kan

använda sin röst som ett uttrycksmedel utan att hindras av tekniska problem.

"Grundteknik" bör, menar hon, omfatta övning av det hon kallar grundfunktionerna i

sång, nämligen avspänning, hållning, andning, stöd och talröst så att rösten blir fri,

flexibel, dynamisk, egaliserad, bärig och ~r en god resonans. Hur begreppet

"specialiserad sångteknik" skall tolkas är inte lika klart. Enligt hennes första informant,

den klassiska sångpedagogen, har man en "specialiserad sångteknik" när man har en

bra grundteknik. Enligt hennes andra informant, den afroamerikanska sångpedagogen,

har man en "specialiserad sångteknik" när man på olika sätt kan flytta klangen, vilket

man exempelvis gör när man beltar eller sjunger med twang (Gustafsson 2002, s.16-

17).

Avslutningsvis föreslår Gustafsson framtida forskare i ämnet ått i högre grad än hon

hjort koncentrera sig på skillnader i grundtekniken mellan afroamerikansk och klassisk

sång. Det gör jag delvis, som ett led i min studie, även om jag dels avstår från att dela

upp sångtekniken i "grundläggande" och "specialiserad", dels koncentrerar mig mer på

de likheter än på de skillnader jag hittar mellan genrerna.

Sofia Liljas infallsvinkel i uppsatsen I valet och kvalet.• afr•oscrng eller klassisk sång

liknar min och Gustafssons. Hon söker kartlägga likheter och skillnader mellan

afrosång och klassisk sång, i likhet med Gustafsson -till skillnad från mig -utan att

fästa någon särskild vikt vid likheter och skillnader i sångteknik. Efter att ha intervjuat

(kvalitativa intervjuer i kombination med enkät) fem blivande sångpedagoger, varav

fyra refereras i själva uppsatsen (två afroamerikanska och två klassiska), och två

yrkesverksamma sångpedagoger, som båda bytt från klassisk till afroamerikansk

inriktning, kommer Lilja fram till följande slutsatser: Sångtekniken ser lite olika ut (i

synnerhet vad gäller klangplacering, men även beträffande exempelvis registerhantering

och stämläppsarbete) iklassisk och afroamerikansk sång, även om likheter finnsiden

grundläggande tekniken (avspänning, andning och stöd). Klangen skiljer sig åt mellan
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genrerna. I klassisk sång har man ett (1) klangideal, i afroamerikansk sång flera. I
afroamerikansk sång utgår man mer från talrösten och individernas naturröst än man
gör på den klassiska sidan. I klassisk sång strävar man efter att egalisera rösten medan
man i afroamerikansk sång tar fram de olika registren och accepterar att registerbrotten
hörs. I afroamerikansk sång låter man ibland rösten läcka kontrollerat. Det låter man
den inte göra i klassisk sång. Klassiska vokalister fokuserar och jobbar mer på tekniken
än afroamerikanska vokalister gör och den klassiska sången är mer "kontrollerad" än
den afroamerikanska. Iafroamerikansk sång utgår man mer från individen än man gör i
klassisk sång. Inom den klassiska genren finns av tradition en vä1 utarbetad metodik.
Inom den afroamerikanska genren, som inte funnits lika länge som den klassiska, finns
ingen sådan "förankrad metodik" (Lilja 1998, s.15), Inom båda genrerna vill man
förmedla någonting med sin sång.

Norberg diskuterar i sin uppsats Att undervisa i afrosccng huvudsakligen hur
yrkesverksamma afrosångpedagoger går tillväga när de väljer låtina~erial till sina
elever. Sångteknik går hon inte överhuvud in på. Några vidare hänvisningar till hennes
uppsats gör jag därför inte.

Metod

För att fastställa i vad mån den sångteknik i vilken man undervisar de blivande
afrosångpedagogerna bygger på den klassiska sångtekniken har Jag först - försökt ta
reda på hur den sångteknik man lär ut på den afroamerikanska respektive den klassiska
sidan vid KMH på ett ungefär ser ut. Det har jag gjort genom att intervjua en lärare
från respektive sida angående deras syn på sångteknik. Sidornas sångtekniker, såsom
de i mina lärarinformanters ögon ter sig, har jag sedan jämfört med varandra. De
avseenden i vilka teknikerna visat sig överensstämma har jag till sist diskuterat närmare
i ett separat diskussionsavsnitt. Mina lärarintervjuer utgör även underlag för min
undersökning av huruvida afroelevernas sångstudier vid KMH leder till att de likriktas i
sitt sätt att sjunga. För att is dels en bild av sångteknikundervisningen ur
elevperspektiv, dels ett större material att utgå från i mitt sökande efter eventuella
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tecken på att afroeleverna likriktas i sitt sångsätt, har jag även intervjuat två elever, en

med klassisk inriktning (informant 3) och en med afroamerikansk (informant 4).

De två lärare jag valt att intervjua undervisar båda i ämnet sångmetodik, den ena

(informant 1) i allmän och klassisk, den andra (informant 2) i allmän och

afroamerikansk. Informant 1 har för tillfället därtill huvudansvaret för

sångmetodikundervisningens utformning. Att jag valt just metodiklärare som

informanter beror på att man i det ämnet jobbar mycket med röstens anatomi,

sångpedagogiska frågor och sångteknik. Båda lärarinformanterna undervisar också i

enskild sång, vilket ytterligare ökar deras möjligheter att påverka de blivande

pedagogernas syn på klassisk respektive afroamerikansk sångteknik (informant 1 har

elever med klassisk inriktning, informant 2 elever med afroamerikansk). Indikationer

finns dessutom på att informant 2 har ett visst inflytande på andra afrosångpedagoger i

Sverige genom den instruktionsbok i afrosång hon utgivit i samarbete med en annan

pedagog/vokalist. I uppsatsen Att arndervisa i afrosång av Madeleine Norberg

(Musikhögskolan iPiteå) uppger fyra av fem intervjuade sångpedagoger att de

använder just hennes bok i sin undervisning (Norberg 1999, s.5-6).

Synen på sångteknik skiljer sig ofta från pedagog till pedagog inte bara mellan utan

också inom genrer. Att bedöma hur den sångteknik/de sångtekniker man lär ut

verkligen ser ut på grundval av en lärares, från respektive sida, syn på sångteknik är

således egentligen inte möjligt. Min presentation av lärarinformanternas syn på

sångteknik visar därtill bara på ett ungefär hur de ser på och tänker kring sångteknik;

viktiga pusselbitar kan fattas. Den bild jag presenterar av de båda sidornas sångteknik i

denna uppsats är följaktligen en mycket förenklad och generaliserande sådan. Det bör

man ha i åtanke under läsandets gång.

Informant 3 studerar klassisk sång med inriktning pedagogik (åk 2). Som liten tog hon

bl.a. lektioner i klassisk sång på kommunala musikskolan. På gymnasiet gick hon en

musiklinje. Hon har även studerat komposition. Hennes mamma undervisar i piano

(klassisk inriktning). Hennes pappa spelar trumpet (afroamerikansk inriktning).
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Informant 4 studerar afroamerikansk sång med inriktning pedagogik (åk 2). Hon har
tidigare gått i Adolf Fredriks musikklasser och på musikgymnasium, där hon sjöng
både klassisk och afroamerikansk musik. Hon har även studerat jazz på folkhögskola.

I mina intervjuer med lärarna har jag utgått från ämnesområden, inte från
förutbestämda frågor. Det har jag gjort för att komma åt mer av den kunskap om och
de tankar kring sångteknik de har än jag annars skulle ha kunnat göra, eftersom de på
detta vis satt större utrymme att associera fritt kring ämnet. Det var i alla fall den tanke
jag hade när jag valde att göra kvalitativa snarare än kvantitativa intervjuer. Mina
elevintervjuer var något mer strukturerade. I dem utgick jag delvis från förutbestämda
frågor.

Intervjuerna med informant 1 och 2 genomförde jag med en dryg veckas mellanrum;
informant 1 intervjuade jag den 28 oktober 2002, informant 2 den 7 november. Båda
dessa intervjuer har jag i efterhand kompletterat via e-post och per telefon. Det har
dock knappast haft någon betydelse för mitt slutgiltiga resultat. Eleverna intervjuade
jag per telefon.

Intervjuerna med lärarna finns inspelade påband, men används i uppsatsen i en av mig
personligen utskriven och från talspråk till skriftspråk redigerad form. För att
säkerställa att materialet inte på något vis förvanskats i och med denna redigering har
de satt ta del av sin respektive intervju i dess bearbetade skick och givits möjlighet att
påpeka eventuella missförstånd.

Som ett komplement till min intervju med informant 2 använder jag vid några tillfällen
den instruktionsbok hon själv varit med och författat. Av anonymitetsskäl har jag valt
att inte ta upp denna bok i litteraturförteckningen. Vid de tillfällen jag refererar boken i
löpande text benämner jag den "informant 2:s instruktionsbok" för att tydliggöra att
jag hänvisar till hennes bok och inte till min intervju med henne.

Disposition
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I det inledande kapitlet Rösten beskriver jag rösten ur anatomisk/fysiologisk synvinkel,

så att även läsare oinvigda i röstens anatomi enkelt skall kunna följa mitt resonemang. I

kapitel två och tre, om sångteknik respektive likriktning, redovisar och diskuterar jag

mina resultat. I det fjärde och sista kapitlet sammanfattar jag uppsatsen.

1. RÖSTEN

Röstorganet kan delas upp i följande tre delar: andningsapparaten, struphuvudet med

stämläpparna och artikulationsapparaten, d.v.s. munhåla, svalg och näshåla. Dessa

delar samverkar inte bara på ett komplicerat"sätt med varandra utan utgör även var för

sig mycket komplexa system. Följande framställning av rösten ger en förenklad bild av

hur rösten är uppbyggd och fungerar. Kapitlet i sin helhet bygger där inte annat anges

på Lindblads Rösten och Sundbergs Röstläfa. Från dessa böcker har också

illustrationerna hämtats.

Andnzngsapparcrtens uppgift i tal och sång är att skapa den luftström som på sin väg ut

ur kroppen far stämbanden att vibrera och därmed alstra ljud. Den utgörs av lungorna

och de s.k. andningsmusklerna, vilka påverkar lungornas volym. De främsta

inandningsmusklerna är de yttre intercostalmusklerna, scalenusmusklerna och

mellangärdet (diafragman), en stor kupolformad muskel som utgör brösthålans botten.

De främsta utandningsmuskler~na är de inre intercostalmusklerna och musklerna i

främre bukväggen, även om de sistnämnda är utandningsmuskler endast i indirekt

mening. När bukväggen pressas inåt trycks inälvorna upp mot mellangärdet, vars

därigenom alltmer höjda kupol trycker luften ut ur lungorna. När mellangärdesmuskeln

kontraheras (vid inandning) blir den flack, som en platt tallrik.

~ vri~.3t- ~ ~ ~ `

4 ~' - k :`M
~~rd~t l~

~~ ~ ~p ~ ~`~4 ;~
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(Lindblad 1992, s.16)
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De yttre intercostalmusklerna är placerade i ett yttre skikt nära kroppsytan.
Scalenusmusklerna sitter mellan de två översta revbensparen och ett flertal halskotor.
De inre intercostalmusklerna är placerade i ett inre skikt mellan revbenen. Bukväggens
muskler är den inre sneda bukmuskeln, den yttre sneda bukmuskeln, tvära bukmuskeln
och raka bukmuskeln.
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C 3~ tå333:
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(Lindblad 1992, s.16)

Inandningsmusklerna vidgar brösthålans volym, vilket i sin tur leder till en ökad
lungvolym eftersom lungorna ligger an mot bröstväggens insida och mellangärdets
övre del och följer med i deras rörelser. När lungvolymen ökar faller lufttrycket i
lungorna och ny luft strömmar in (om luftvägarna är öppna). Utandningsmusklerna
minskar brösthålans och därmed lungornas volym och pressar på den vägen luften ut ur
lungorna.

Lungvävnaden och bröstkorgen kan alltså både utvidgas och förminskas; de utgörs av
elastiska material. I och med detta utgör de även elastiska kraftef~ eller s.k. passiva in-
och utandningskrafter, emedan de alltid strävar efter att återgå till sitt viloläge -den
lungvolym där in- och utandningskrafterna balanserar varandra (den s.k. funktionella
restkapaciteten, Sundberg 2001, s.42) —efter att med muskelkraft ha utvidgats eller
förminskats från detta. Under utandningsfasen avtar de passiva utandningskrafterna
kontinuerligt allteftersom de närmar sig sitt viloläge. Väljer man att driva utandningen
förbi detta börjar de passiva inandningskrafterna göra sig gällande. Vill man hålla en
jämn röststyrka, vilket kräver ett oföränderligt subglottiskt tryck (lufttrycket -
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övertrycket - i luftvägarna under glottis/röstspringan), måste man således på medveten

eller undermedveten väg hela tiden anpassa sina andningsmusklers arbete efter dessa

ständigt varierande passiva andningskrafter.

Str•zcphuvzcdet (larynxtuben) är en liten rörformad hålighet av brosk (c:a 15-20 mm i

höjd hos en man, något kortare hos en kvinna) och muskulatur, vilken nedtill utmynnar

i luftstrupen och upptill i svalget (farynx). Utifrån sitt viloläge kan det röras, framför

allt uppåt och nedåt, eftersom det dels är upphängt i tungbenet som när det rör sig drar

struphuvudet med sig, dels är förbundet med närliggande kroppsdelar via muskler vilka

även de när de rör sig drar struphuvudet med sig. Dess botten utgörs av stämläpparna

(stämbanden), två små veckformade och slemhinnetäckta muskler på luftrörsväggen

(c:a 15-20 mm i längd hos en man, något kortare hos en kvinna), vilka hopförda sätts i

vibration av utandningsluften och alstrar ljud.

~Cn~gletr.~At

~xr_.~~~a~ci

~köt -o_b ec

~~,;~~a
stämlå~p

"Strztphuva~dets inre, betraktat bakifrån i ett s k frontalsnitt, dvs eft lodrät snitt rakt från vänster till

höger. Stämläpparna är skurna av ungefär vid mitten av sin längd och deras bakre del och

kannbrosken är avlägsnade. Vardera stä»zldppen ses i profrl, liksom fickbanden ovanför och den

mellanliggande fickan (ventrilceb~). Nedtill syns luftstrupens och upptill larynxtarbens främre halva

inifrån" (Lindblad 1992, s.24).

Ju högre man går i tonhöjd, desto tunnare och mer sträckta blir stämläpparna. Ju lägre

man går i tonhöjd, desto tjockare och kortare blir de. Framtill fäster de i sköldbrosket

(tyroidbrosket), baktill i varsitt kannbrosk (aretynoidbrosken). Kannbrosken kan röra

sig både mycket och snabbt och har till uppgift att föra stämläpparna till (adduktion)

och från (abduktion) varandra. Springan mellan stämläpparna kallas glottis eller
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röstspringan, vilken i viloläge, vid uttal av tonlösa ljud och under inandning är öppen,
vid fonation helt eller delvis stängd. Ovanför stämläpparna sitter de s.k. falska
stämläpparna (fickbanden), som bl.a. skyddar de äkta från damm och uttorkning
(Moberg &Uggla 1984, s.22). Ibland händer det också att de vibrerar och sålunda
påverkar röstljudet i sin helhet, exempelvis när man ryter till av ilska. Mellan
stämläpparna och de falska stämläpparna finns på vardera sidan i larynxväggen en
ficka, Morgagnis fickor eller (larynx-) ventriklarna, vilka tillsammans utgör ett viktigt
klangutrymme. På översidan av struphuvudet sitter struplocket (epiglottis), vilket
lägger sig över luftstrupen (framifrån och bak) när vi äter och dricker och därmed
hindrar mat och dryck från att hamna i fel strupe. Toner som (förefaller) produceras på
samma sått, som uppvisar samma stämbandsvibrationsmönster, och som klingar på ett
likartat vis brukar man säga tillhör ett och samma register• (Sundberg 2001, s.284).
Kvinnorösten delar man ofta upp i tre olika grundregister, mansrösten i två (Sundberg
2001, s.70). Kvinnoröstens grundregister benämner Sundberg bröstregistret,
mellanregistret och huvudregistret (nedifrån och upp) (Ibid.). Mansröstens register
benämner han modal- och falsettregistret (nedifrån och upp) (Ibid.). Lindblad kallar
såväl kvinno- som mansröstens olika register för modalregister respektive falsett
(Lindblad 1992, s.142-143). Mellanregistret nämner han bara i förbifarten.
Benämningarna på de olika registren är med andra ord inte helt standardiserade. Jag
kommer i min uppsats att använda mig av termerna bröstregister/bröströst (i citat även
talregister och det nedre registret) och huvudregister/huvudröst (i citat även det övre
registret). Mellanregistret, som kan sägas vara eri blandning av
bröstregistret/bröströsten och huvudregistret/huvudrösten, diskuterar jag inte. Det
finns också andra, mer "exotiska" typer av register, men dessa berör jag inte i min
uppsats så dem lämnar jag därhän (Sundberg 2001, s.70).

Tonande ljud åstadkommer vi genom att låta en luftström passera sammanförda
stämläppar, vilka på så vis sätts i vibration och därmed alstrar en ljudvåg. Denna
omformar vi i svalg, mun- och ibland näshåla till olika vokaler och tonande
konsonanter (m, n och v). Tonlösa ljud (ett flertal av våra konsonanter, exempelvis s, f,
p, t och k} producerar vi genom att hålla våra stämläppar isär och upprätta ett hinder
för luftströmmen högre upp, i ansatsröret.
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Ar~tikzclationsappaf~aten består dels av svalget, munhålan, den övre delen av

struphuvudet samt näsans hålig- och sidohåligheter, dels av de s.k. artikulatorerna,

d.v.s. de rörliga organ eller organdelar - bl.a. tungan, läpparna, mjuka gommen,

underkäken och svalgväggarna -vilka kan förändra svalgets, munhålans och den övre

delen av struphuvudets form och storlek.

~f~;~~Sl_~}:3~3ti

i~~Ium:
Epp- _
~t~tC~

~ ~.: ~z3

~~årc~s
?c~inrazex~

~;~.idi~rn slz
i k~a~z~
'̀ ~. az~:r~< < ea~fri~.et

~`''-~ ~äraz~.sn

fir_ ~I~~

7

;~~,s~~-tzäsniu~~l~n
Fax~t;~la ti ~'~"r

Till vänster: schematisk bild av talorganet (Sttndberg 2001, s.17). Till höger.' "Näshålan rated tre par

av dess sidohåligheter jc7nite en del övriga strukturer i skallen, schematiskt visade i ett frontalsnrtt"

(Lindblad 1992, s.48).

Struphuvudet är även i sig en artikulator, eftersom det i sina rörelser uppåt och nedåt

påverkar svalgets längd. Svalget, mun-/näshålan och struphuvudets övre del kallas

tillsammans för ansatsröret. Dess genomsnittliga form och storlek bestämmer till stor

del varje individs specifika röstfärg/röstklang, vilken han/hon själv i viss mån kan

förändra eftersom ansatsrörets genomsnittliga storlek och form som nämnts delvis

bestäms av sättet på vilket man använder sina artikulatorer. Näsans hålig- och

~~z
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sidohåligheter är i form och storlek konstanta, men kan med hjälp av mjuka gommen
kopplas till eller från svalget. Om man för den mjuka gommen uppåt och bakåt mot
svalgväggens bakre sida och samtidigt "drar ihop åtsnörpningsmuskler /. ../ som går
runt svalget", så stänger man av näsans håligheter, vilket under tal och sång leder till
att of•ala ljud bildas (Lindblad 1992, s.159). Låter man däremot den mjuka gommen
hänga ner i svalget under tal och sång, såsom den gör vid vila då vägen från svalget är
öppen till såväl mun- som näshåla, skapas nasala ljud (s.k. öppen nasalering). Nasala
ljud/en nasal klang kan också uppstå om näshålan på:något vis är blockerad, s.k. sluten
nasalering, vilket är vanligt vid exempelvis förkylning. Artikulationsapparatens uppgift
är att förstärka (genom resonans) och omforma den ton som stämläpparnas vibrationer
skapar till olika röstklanger och språkljud.

2. ETT INSTRUMENT -TVÅ TEKNIKER?

Bakgrund

Afrosånglinjen vid KMH

Afroutbildningen för instrumentalister inrättades vid KN~I 1977 och var då öppen
också för vokalister, även om endast ett fatal sådana sökte sig dit. Först 1988 tillkom
den permanenta tvååriga kursen för afrovokalister (valfritt tredjeår), med en specifik
afrosångmetodik. Den klassiska sångutbildningen vid KMH har funnits betydligt
längre.

Lärarinformanterna

Infor~mcrnt 1 påbörjade sin utbildning till musiklärare vid KN1H 1970. Den utbildning
hon gick sträckte sig över fyra år och innehöll bl.a. arrangering och orkesterdirigering.
Hennes huvudinstrument var klassisk sång och piano, men hon spelade även örgel och
fiol. Efter att ha slutfört sin utbildning började hon jobba som musiklärare, först på
mellanstadienivå, senare på högstadie- och gymnasienivå. Samtidigt fortsatte hon att
själv ta sånglektioner. I 40-årsåldern bestämde hon sig för att vidareutbilda sig, och
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hon gick med inriktning sång den påbyggnadsutbildning på musikerutbildningen som

finns vid KMH, varpå hon omedelbart erbjöds jobb där. Inledningsvis undervisade hon

bl.a. de blivande musiklärarna. Sedan fem år tillbaka har hon huvudsakligen undervisat

i klassisk sång och sångmetodik. Den 1 juli 2002 fick hon dessutom ett lektorat på tre

år, vilket innebär att hon för tillfället har huvudansvaret för sångmetodiken vid KMH.

Informant 2 hade tagit en fil. kand. i litteraturhistoria och nordiska språk samt arbetat

vid ett statligt verk under ett flertal år då hon bestämde sig för att satsa på afromusiken

som länge funnits i hennes liv på allvar. Hon sökte och kom in på en utbildning som

enligt det prospekt man gått ut med skulle kombinera sång och rytmik, men som visade

sig vara en ren rytmiklärarutbildning. Hon valde trots detta att gå utbildningen och

lyckades kämpa sig till såväl fler timmar sång (huvudsakligen klassisk) som lektioner i

sångmetodik. Någon afrosångmetodik fanns inte på den tiden, så den sångmetodik hon

undervisades i hade en klassisk inriktning. Det gjorde henne emellertid inte mycket;

dels är anatomin densamma för alla oavsett genretillhörighet, dels hade hon en vidsynt

lärare. Efter c:a två år på rytmiklärarutbildningen gjorde hon ett uppehåll i sina studier

för att under ett och ett halvt års tid åka på turne med musikalen "Godspel" i

riksteaterns regi. Därefter åkte hon också till USA där hon studerade jazz i ett halvår,

innan hon återupptog sina studier vid KMH. 1984 tog hon sin examen, varpå hon

turnerade under c:a ett års tid innan hon -85 gick tillbaka till skolan igen, denna gång

för att undervisa. De ämnen hon för närvarande undervisar i är afrosångmetodik och

enskild afroamerikansk sång (båda för blivande afrosångpedagoger) samt sång i grupp

och röst och rörelse (båda för blivande rytmiklärare).

Resultatredovisning

Utifrån röstens anatomi har jag valt att dela upp min redovisning och jämförelse av

mina två lärarinformanters syn på sångteknik i följande tre delar: deras syn på

andningsapparatens funktion i sång, deras syn på struphuvudets/stämläpparnas

funktion i sång och deras syn på artikulationsapparatens funktion i sång.
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Andningsappar~►ten

Lågandning (bukandning) eller högandning (bröstandning) ?

På den klassiska sidan talar man sällan om högandning (även bröstandning eller kort

andning; inandning med indragen bukvägg), men en klassisk vokalist måste ha tillgång

till hela sin andningskropp, förklarar informant 1. Att man sällan talar om högandning

beror dels på att styrkan upptill i kroppen lätt kan skapa spänningar kring

struphuvudet, dels på att djupandningen, som skall vara utgångsläget i klassisk sång,

brukar vara svårare att komma åt. Inledningsvis brukar de flesta av eleverna ha en för

hög andning. "En bra början är att se till att luften kan flöda fritt, att ta bort de spärrar

som utgör hinder." Vissa muskler är andningsmuskler, andra hållningsmuskler, och

som vokalist måste man lära sig att skilja på dessa så att man vet vad som skall vara

flexibelt (andningsmusklerna) och vad som skall vara mer stabilt (hållningsmusklerna).

Eleverna skall för det mesta "ligga" med sitt andningsfokus i buken, men måste kunna

variera sitt andningsbeteende. Ibland bör man nämligen förlägga andningsfokuset högre

upp, "för att t.ex. nå ut bättre /över en orkester/ eller för att åstadkomma vissa

effekter". Belting (en sångteknik som kännetecknas av bl.a. hög struphuvudställning

och hög adduktionsaktivitet i stämläpparna och som ofta låter intensiv och ibland

pressad, Sundberg 2001, s.278-279) tycks exempelvis vara lättast/säkrast att utföra

med ett andningsfokus förlagt högt upp i kroppen. Klassiska vokalister beltar dock inte

i någon större utsträckning (många gör det inte överhuvud), och de använder sällan

benämningen belting. Andningen i sång kräver, tillägger informant 1 slutligen, mer än

talandning, vilken i sin tur kräver mer än viloandning.

På den afroamerikanska sidan utgcrr man vad gäller andningen från den spänningsfria

viloandningen, som man i sång gör mer aktiv och styr, förklarar informant 2. I

praktiken innebär det att utandningsfasen förlängs och att inandningen sker snabbare.

Begreppet belting har, menar hon, ännu inte satt sin slutliga definition (forskning i

tekniken pågår för tillfället, bl.a. vid KTH). Personligen har hon dock alltid tänkt sig
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"belting som något som har med roprösten att göra". Hon upplever att tekniken kan

utföras under såväl djup som kort andning.

Andningsövningar

Informant 1 arbetar ofta med olika typer av andningsövningar, vanligtvis på varje

lektion. Ibland använder hon övningarna till att bara kontrollera att allt står rätt till med

elevernas andning. Ibland använder hon dem till att på olika sätt korrigera elevernas

andning. Det första steget brukar vara att hjälpa eleverna att hitta en djup andning med

avslappnad buk, eftersom de flesta som nämnts ovan inledningsvis har en för hög

andning. Därefter tillkommer arbetet med att tänja andningen. När man jobbar med

andningen skall man alltid utgå från individen; "man måste se från fall till fall vad som

behövs, var svagheterna finns". Ofta är det hållningen som är problemet: "man

kollapsar i t.ex. överkroppen". Man förklarar vad som händer i kroppen, "varför man

säger att magen skall gå lite utåt när man andas in och /.../lite inåt när man andas ut".

Man börjar med stora tydliga rörelser, vilka man sedan finjusterar allteftersom; så

småningom skall väldigt lite egentligen hända, "när den perfekta balansen har infunnit

sig". Utandningen, vilken klassiska vokalister fokuserar mycket på i sina övningar, är i

sistone menad att bli helt undermedveten. Det enda man i slutändan styr medvetet är

inandningen, "som anpassas efter sångfrasens krav".

"Man skall inte bråka så mycket med andningen, såvida den inte är alldeles åt

pepparn", säger informant 2. Själv arbetar hon med andningen "endast i mån av

behov" och då alltid i anknytning till musik. Renodlade andningsövningar (av

exempelvis typen, sss, ffi, ksch) brukar hon inte använda sig av. Den typen av övningar

är, menar hon, utvecklade för klassisk sång. Man bör aldrig korrigera en individs

andning innan man säkert vet var låsningen sitter, tilläger hon: "Beror den /låsningen/

exempelvis på stress eller nervositet eller är det verkligen så att. andningen inte

fungerar ens om personen i fråga iar sköta den i lugn och ro"? De flesta av eleverna

har "tack och lov" på naturlig väg tillgång till en andning som fungerar bra.



22

Begreppet stöd

Informant 1 anser att "stöd" är ett "stolpigt" begrepp som kan missförstås -det kan

uppfattas som "ett statiskt tillstånd" -och hon försöker därför i största möjliga mån

undvika att använda det. Det man egentligen menar med begreppet stöd är en bra

balans mellan ut- och inandningsmuskler. "Ut- och inåndningsmuskler måste balanseras

mot varandra."

Informant 2 anser att begreppet stöd (och begreppet skarv) ställt till mycket "förtret"

genom att bara finnas till eftersom många elever missförstår det. De tror att

magmusklerna skall röra sig när de sjunger och rycker ständigt i dem, vilket inte fyller

någon funktion för fonationen. "Är allt i balans så fungerar det där /.../naturligt".

Relationen mellan "luft" och tonhöjd

Informant 1 förklarar att ett såväl större som mer kontrollerat muskelärt arbete krävs

av vokalisten ju högre upp i tonhöjd han/hon går; höga toner sjunger man på höga

subglottala tryck, låga toner på låga sådana, och höga subglottala tryck måste man "för

att inte störa klangskönheten" sköta mer subtilt än låga tryck. För att på höjden kunna

"stå emot (balansera)" det ökade arbetet från bukmusklerna måste man även öka

"arbetet med bröstkorgsvidgning".

I afroamerikansk sång går man inte crzrtomatiskt på med mer luft bara för att man går

på höjden, förklarar informant 2. Det är exempelvis lättare att sjunga svagt på höjden

om man inte gör det.

Relationen mellan "luft" och judstyrka

När man ökar ljudstyrkan tänker man snarare större än starkare, förmodligen för att

man vill vara säker på att resonansrummen öppnar sig maximalt, förklarar informant 1.

Ökningen i volym åstadkommer man framför allt genom att höja det subglottala

trycket, vilket man gör genom att öka arbetet i utandningsmusklerna. Samtidigt arbetar

man också mer med hållningsmusklerna, vilket förstärker tonen ytterligare "genom att
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den förankras stadigare i kroppen". Dessutom ökas arbetet "i och runtomkring

struphuvudet", men detta är "ett resultat snarare än ett medvetet arbete" från

vokalistens sida (en "reaktiv balansering av ökat subglottalt tryck", Lindblad 1992,

s.133). När man ökar volymen jobbar man alltså med flera faktorer, "nämligen

aktivatorn (luftstyrningen), vibratorn (struphuvudet) och resonatorn (klangrummen)".

För att åstadkomma en ökning i volym måste man på med mer luft, vilket i sin tur gör

att stämläpparna måste jobba mer för att inte tonhöjden skall påverkas av det förhöjda

lufttrycket, förklarar informant 2. Sedan måste man också forma ansatsröret på ett

"smart" sätt så att ljudet genom resonans förstärks "bättre". Man kan exempelvis

sänka struphuvudet och/eller vidga strupen svalget.

Jämförelse av sidornas syn på andningsapparatens funktion i sång

I detta avsnitt jämför jag utifrån informant 1 och 2 den klassiska sidans syn på

andningen med den afroamerikanska sidans syn på densamma.

På båda sidor har man en djup andning som utgångsläge: En klassisk vokalist måste

förvisso kunna variera sitt andningsbeteende, men skall för det mesta ligga med sitt

andningsfokus i buken. En afroamerikansk vokalist utgår från den spänningsfria

viloandningen - en färm av avslappnad buk-/djupandning - som i sång görs mer aktiv

och styrs mer.

På den klassiska sidan jobbar man mycket med andningen och med olika typer av

andningsövningar. Först brukar man vanligtvis hjälpa eleverna att hitta sin djupa

andning, eftersom de flesta inledningsvis har en för hög andning. Därefter brukar man

påbörja arbetet med att tänja andningen. På den afroamerikanska sidan arbetar man

med andningen "endast i mån av behov" och då alltid i anknytning till musik.

Renodlade andningsövningar (andningsövningar utvecklade för klassisk sång) förefaller

man sällan eller aldrig använda sig av. De flesta av afroeleverna uppges på naturlig väg

ha tillgång till en väl fungerande andning.
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På den afroamerikanska sidan tycks man inte arbeta med att tänja andningen,
åtminstone inte aktivt i isolezade övningar, vilket man som nämnts däremot gör på den
klassiska sidan. Förmodligen avslutar man i afroamerikansk sång precis som i tal, som
man på den afroamerikanska sidan vill att sången skall likna, vanligtvis sina fraser i
närheten av den funktionella restkapaciteten (se s.14) (Sundberg 2001, s.50-51). Enligt
Sundberg gör man i varje fall det i countrysång (Sundberg 2001, s.257).

På båda sidor understryker man att man i arbetet med andningen (på afrosidan det
eventuella arbetet) alltid skall utgå från den individ man för tillfället arbetar med och
"se från fall till fall vad som behövs".

På båda sidor utför man belting. På den afroamerikanska sidan beltar man under såväl
djup som kort andning. På den klassiska sidan beltar man helst (i den mån man beltar)
med ett andningsfokus förlagt högt upp i kroppen.

På båda sidor talar man i anslutning till begreppet stöd om "balans". På den klassiska
sidan förklarar man att stödet fungerar när ut- och. inandningsmuskler balanserar mot
varandra på ett bra sätt. På den afroamerikanska sidan menar man att stödet fungerar
naturligt när allt är i balans: "Är allt i balans så fungerar det där /stödet/ /.../ naturligt".
Vad ordet allt i detta sammanhang syftar på är inte helt klart. Sannolikt står' det dock
för andningen — eventuellt i förhållande till fonationen -vilket skulle innebära att man
på den afroamerikanska sidan anser att stödet fungerar naturligt när andningen är i
balans, eventuellt i förhållande till fonationen. En balanserad andning i sin tur -isig
eller i förhållande till fonationen -kan man knappast ha om obalans råder mellan ut-
och inandningsmuskler. Med begreppet stöd tycks man således avse ungefär samma
sak på den klassiska och den afroamerikanska sidan. Är det en självklarhet? Kanske
inte. Någon exakt innebörd förefaller begreppet inte ha i vokalvärlden (Sundberg 2001,
s.65), även om de flesta tycks förknippa det med just balans av något slag. Sundberg
definierar exempelvis begreppet stöd på följande vis: "Stöd, begrepp som brukas
allmänt inom röstpedagogiken och som avser känslan av balans mellan aktiviteten i
andningsmusklerna och fonationen. Fysiologiskt tycks stöd sammanhänga med en
ändamålsenlig styrning av subglottala trycket"(Sundberg 2001, s.286). På båda sidor
undviker man att använda begreppet emedan det ofta missförstås.
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På den klassiska sidan sjunger man höga toner på höga subglottala tryck, vilka man

skapar genom att arbeta mer med bukmusklerna. För att inte "klangskönheten" skall

störas av bukmusklernas ökade arbete ökar man även "arbetet med

bröstkorgsvidgning". På den afroamerikanska sidan går man inte automatiskt "på med

mer luft" bara för att man går på höjden. Det är exempelvis ofta lättare att sjunga svagt

i höga lägen om man inte gör det, menar man. På höga toner tycks man på den

afroamerikanska sidan således ibland men inte alltid "gå på med mer luft". Hur man

väljer att göra förefaller bero på vilken typ av ljud man vill producera. Uttrycket "att

gå på med mer luft" betyder förmodligen samma sak som uttrycket "att öka det

subglottala trycket" gör, d.v.s. att öka lufttrycket i luftvägarna under glottis (under

stämläpparna). Om det stämmer; så hanterar man på den afroamerikanska sidan ibland

luften på höjden på ungefär samma sätt som man gör på den klassiska sidan. Observera

att en höjning av det subglottala trycket inte nödvändigtvis medför ett ökat luftflöde:.

"En höjning av subglottala trycket leder till en ökning av luftflödet /. ../ endast ifall en

tredje faktor hålls konstant, nämligen /.../ glottisresistensen /d.v.s. stämläpparnas

adduktionskraft/" (Sundberg 2001, s.56).

För att öka i ljudstyrka tycks man gå tillväga på ungefär samma sätt på den klassiska

och den afroamerikanska sidan. Man höjer det subglottala trycket, vilket gör att också

stämläpparna struphuvudet måste arbeta mer, och utnyttjar resonansrummen så gott

man kan. På den klassiska sidan förstärker man dessutom tonen ytterligare genom att

med håliningsmusklernas hjälp förankra den stadigare i kroppen.

Struphuvudet/stämläpparna

Larynxhöjd

Struphuvudet skall vara fle~beit när man sjunger "så att det kan följa med lite",

förklarar informant 1. Det far dock inte "tryckas upp" p.g.a. ett för högt

andningstryck. "Sådana struphuvuden måste vila lite mer". För den skull jobbar hon

inte "aktivt" med att hålla struphuvudet nere. Det kan nämligen lätt missförstås. Det är
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förvisso bra att veta att ett lågt stående struphuvud gör ansatsröret längre, men man
bör inte medvetet/aktivt försöka hålla det nere när man sjunger. Det kan leda till
spänningar. Har man en för hög struphuvudställning är det då bättre att göra sepat~ata
övningar, vilka normaliserar struphuvudställningen genom att dra struphuvudet nedåt.
Man kan exempelvis sjunga skalor på b (som boy, bop, o.s.v.). Övningar som drar
struphuvudet nedåt kan man göra "utan att direkt prata om att hålla struphuvudet
nere". "Det handlar snarare om att hålla det i viloläge, det läge struphuvudet har efter
en natts sömn."

Afrovokalister har vanligen en högre struphuvudställning än klassiskt skolade
vokalister har och larynx höjs i afrosång med ökad tonhöjd, ett faktum även
röstforskare, bl.a. Johan Sundberg vid KTH, uppmärksammat, förklarar informant 2.
Röstforskare har också, påpekar hon, kunnat visa att det inte är farligt att sjunga på det
viset, vilket många tidigare trott och vissa fortfarande tror; att sjunga med ett högt
stående struphuvud är inte skadligt för rösten.

Tonansatsef~

Informant 1 skiljer på tre olika ansatstyper, luftig ansats, mjuk ansats och glottisansats,
och förklarar att man på den klassiska sidan har den mjuka ansatsen som utgångsläge,
huvudsakligen därför att den är mest skonsam för rösten. Glottisansatsen, som hon tror
kan vara skadlig för stämläpparna om man gör den ofta och hårt, använder man som
ett alternativt uttryck eller -under en kortare tid -för att fa stämläpparna i en läckig
röst att sluta eller "täta" bättre sedan man säkerställt att läckigheten inte beror på
knutor på stämläpparna. Den luftiga ansatsen använder man antingen som ett stilmedel,
i likhet med glottisansatsen, eller i syfte att uppnå en större avspänning i stämläpparna,
exempelvis om man tillfälligt har mycket spänningar i sin röst. "Man kan alltså", säger
hon förtydligande, "utnyttja de olika typerna av ansatser för att komma längre med sin
teknik".

Informant 2 talar om den luftiga ansatsen, den samtidiga ansatsen och glottisansatsen,
och berättar att hon börjat arbeta alltmer med dessa sedan hon gått en kurs i Estill-
teknik (Jo Estill). Olika ansatstyper är nämligen en av de "byggstenar" Estill jobbar
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med. Tonansatser är någonting man kan jobba med under flera års tid, och de olika

typerna kan användas som stilmedel, menar hon. Hon tror inte att någon ansats är

skadligare för rösten än någon annan, men påpekar att man måste anpassa sitt lufttryck

efter den typ man väljer att göra.

Foncztion

Inom klassisk sång ser man den s.k. flödiga fonationen ("Flödig fonation, fonation

kännetecknad av måttligt subglottalt tryck och generöst tilltaget luftflöde, och som

uppstår när man fonerar med minsta möjliga adduktionsaktivitet som fortfarande ger

glottisslutning. Flödig fonation ger en relativt stark grundton och verkar motsvara ett

slags fonatoriskt neutralläge i västerländsk opera- och konsertsång." Sundberg 2001,

s.280) som det ultimata fonationssättet. Att ibland använda en mer pressad och/eller

läckig fonation är emellertid helt okey så länge man använder dessa fonationssätt som

stilmedel och själv kan bestämma hur och när man vill använda respektive typ,

förklarar informant 1. Läckig fonation kan därtill användas "under en viss tid eller på

vissa toner" för att uppnå avspänning i en tillfälligt eller i största allmänhet spänd röst.

För att fa mer "stämband" i en alltför läckig röst använder man dock inte pressad

fonation på motsatt sätt. I sådana situationer nöjer man sig i stället med att tillfälligt

påbörja toner med en mjuk form av glottisansats.

Informant 2 vill inte så gärna tala om något ultimat fonationssätt. Hon ser hellre de

olika sätten att fonera som alternativa uttrycksmedel, vilka man som afrovokalist bör

behärska om man vill kunna säga så mycket som möjligt med sitt instrument. Alla

fonationssätt som inte gör ont och/eller skadar rösten i långa loppet är godtagbar,

bara man bara själv kan välja när man vill användå respektive sätt. Informant 2 tror

exempelvis inte att läckage är skadligt för rösten såvida man inte trycker på med för

mycket luft, och hon påpekar att väldigt många långlivade artister som sjunger med

såväl läckage som dist (distorsion) fortfarande låter bra: "Vi har ju en hel generation

med rockfarbröder som faktiskt fortfarande låter rätt bra och de har ju enligt

traditionellt sätt att se på sångteknik gjort alla fel man bara kan göra: /sjungit/ spräckt,

distat, sjungit otätt, growlat och allt vad det nu heter".
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Vibrczty

Det klassiska vibratot är ingenting man skaffar sig, förklarar informant 1. Det uppstår
av sig självt när rösten är fri från spänningar. Andra typer av vibraton, vilka på olika
sätt produceras av vokalisten med "hållen" ton, hör inte hemma i klassisk sång.

På den afroamerikanska sidan jobbar man med många olika typer av vibraton, förklarar
informant 2; man åstadkommer vibrators på olika sätt, exempelvis med hjälp av luften
eller genom att röra på hakan. I grund och botten är vibrators dock ganska personliga,
trots att en och samma person alltså kan använda mer än en typ. Vissa vibrators,
tillägger hon, används mer än andra inom vissa genrer. I gospel sjunger man
exempelvis ofta med ett ganska stort vibrato.

Register•

Bara tanken på olika register far en del elever att börja haka upp sig på
registerövergångarna i stället för att tänka "att de är flyttbara", "att det inte är av
naturen givet att de måste höras", förklarar informant 1, som därför undviker att tala
om olika register på sina lektioner då man i klassisk sång inte vill att registerbrotten
skall höras. I slutändan handlar det, menar hon, om att man "i den färdiga sångfrasen"
kan is registren att överlappa varandra på ett "lämpligt sätt". För att underlätta
egaliseringen av registren drar man gärna huvudrösten ned' över "det låga registret",
men man far för den skull inte "tappa botten"; en "färdig röst skall vara välavvägd".
Bröströsten måste man tunna upp ju högre upp man går, annars blir det svårt att
undvika ett tydligt registerbrott. Att göra glissandon är ett bra sätt att hitta skarvfria
övergångar, särskilt inledningsvis. Senare "handlar det mer om att uppleva tonerna i
kroppen", om att förbereda tonerna "mentalt". Renodlade skarvövningar brukar hon
inte göra med sina elever, såvida dessa inte redan utvecklat specifika
"registerövergångsproblem". På den klassiska sidan odlar/övar man företrädesvis
huvudrösten, vilket beror på att "talrösten"/bröströsten hos de flesta genom talet
tränats mer. Med vissa elever måste man dock även renodla bröströsten i övningar.
När informant 1 vill öka (alternativt bibehålla) omfccnget i en röst utgår hon för det
mesta från röstens mellanläge. Utifrån det går hon vanligtvis först lite nedåt, sedan
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uppåt igen. När mellanläget känns stabilt och bra börjar hon så tänja rösten, exempelvis

skalvis. För det mesta arbetar hon inledningsvis med ganska snabba skalor, vilka hon

tar i en rörelse, så att eleven inte tvingas uppehålla sig länge på höga toner som kanske

inte fungerar. Luften måste alltid "vara med".

I afroamerikansk sång har man "talets register och ljud som utgångspunkt", ljud som

sedan förlängs till sång, förklarar informant 2. Ändå arbetar man, understryker hon, på

den afroamerikanska sidan lika mycket med det övre registret som med det lägre: "Alla

sångare vill ju ha tillgång till ett så flexibelt och uttrycksfullt instrument som möjligt

och har man inte ett ordentligt omfang har man väldigt begränsade

uttrycksmöjligheter". Vad gäller registerbyten kan man gå tillväga på två olika sätt;

antingen gör man en ohörbar övergång eller så gör man ett medvetet falsettslag. "Det

viktiga är att man behärskar båda sätten och kan välja så att det inte bara råkar bli ett

faisettslag." Olika typer av skarvövningar gör hon ofta med sina elever, eftersom

många enligt henne har ganska stora problem med sina registerövergångar. Om man

vill hitta en skarvfri registerövergång i en bestämd fras så tunnar man antingen ut

bröströsten upptill eller så drar man huvudrösten ned över bröstregistret. Vilket av

alternativen man väljer beror på hur frasen "ser ut" eller ligger i vokalistens omfang.

Jämförelse av sidornas syn på struphuvudets/stämläpparnas funktion i sång

I detta avsnitt jämför jag utifrån informant 1 och 2 den klassiska sidans syn på

struphuvudet/stämläpparna med den afroamerikanska sidans syn på

detsamma desamma.

"Inom /klassisk/ sångpedagogik brinkar man anse att man strävar efter en

larynxställning som är `bekvämt 1åg' vid alla fonationsfrekvenser" (Sundberg 2001, ',

s.143; min kursivering). På den klassiska sidan vid KMH arbetar man dock inte aktivt

med eleverna på att hålla struphuvudet nere eftersom det kan missförstås (det kan leda

till spänningar). Det handlar snarare om att hålla struphuvudet i viloläge, även om det

är bra att veta att ett lågt stående struphuvud gör ansatsröret längre, menar man. Åker

struphuvudet för högt upp gör man separata övningar vilka normaliserar dess läge i
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höjdled. På den afroamerikanska sidan säger man dels att larynx i afrosång höjs med
ökad tonhöjd, dels att afrovokalister har en högre struphuvudställning än klassiska
vokalister har. Det sistnämnda uttalandet är relativt och därmed lite svårt att tyda. Inte
alla klassiska vokalister tycks ju sjunga med ett lågt stående struphuvud. Man måste
således fråga sig vilka klassiska vokalister man har i åtanke på den afroamerikanska
sidan när man säger att afroamerikanska vokalister har en högre struphuvudställning än
klassiska vokalister har; tänker man på alla klassiska vokalister eller enbart på sådana
som sjunger med ett lågt stående struphuvud? För att avgöra den frågan skulle jag
behöva mer information än jag för tillfället besitter, men följande kan fastställas:
Afroamerikanska vokalister har en högre struphuvudställning än de klassiska vokalister
som sjunger med ett lågt stående struphuvud har, eftersom struphuvudet hos dessa mer
eller mindre så att säga "står i botten". Afroamerikanska vokalister sjunger alltså inte
med ett lågt stående struphuvud, d.v.s. med ett struphuvud som hålls under viloläget.
Om afrovokalister sedan håller struphuvudet i samma höjd som eller högre än de
klassiska vokalister som (snarare) håller struphuvudet i viloläge är en annan fråga, och
ännu en fråga jag inte kan besvara. Det är således möjligt, men inte säkert, att
vokalisterna på den afroamerikanska sidan och en del av vokalisterna på den klassiska
sidan stundvis håller struphuvudet i ungefär samma höjdläge. Huruvida man på den
afroamerikanska sidan använder övningar som normaliserar struphuvudets läge i
höjdled, vilket man som nämnts gör på den klassiska sidan, är för mig oklart; informant
2 nämner inga sådana övningar i min intervju med henne.

Man talar om och tycks använda samma ansatstyper på den afroamerikanska och den
klassiska sidan, även om man delvis benämner dem olika: luftig, samtidig/mjuk och
glottis-/hård ansats (Lindblad 1992, s.44; Sundberg 2001, s.278). På den
afroamerikanska sidan tror man inte att någon ansatstyp är mer skadlig för rösten än
någon annan, bara man utför varje ansatstyp på rätt sätt. På den klassiska. sidan har
man den samtidiga mjuka ansatsen, vilken man tror är mest skonsam för rösten, som
utgångsläge. De andra ansatstyperna använder man som alternativa, tillfälliga uttryck.
På båda sidor använder man de olika ansatstyperna för att komma längre med sin
sångteknik.
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På den klassiska sidan använder man det flödiga, det pressade och det .läckiga

fonationssättet. På den afroamerikanska sidan tycks man godta alla fonationssätt som

känns bra och inte skadar rösten, däribland det pressade, det läckiga och möjligtvis

även det flödiga fonationssättet. På den klassiska sidan har man ett (1) fonationssätt

som utgångsläge (det flödiga), de andra huvudsakligen som stilmedel; läckig fonation

använder man även för att uppnå avspänning i en spänd röst. På den afroamerikanska

sidan ser man de olika fonationssätten som jämlika uttryck, vilka man bör behärska lika

vä1.

På den afroamerikanska sidan kan en och samma person använda flera olika typer av

vibraton. Vokalisten väljer själv hur och när han/hon vill använda ett vibrato. På den

klassiska sidan förekommer endast en typ av vibrato, nämligen det vibrato som uppstår

av sig självt när rösten är helt fri från spänningar. På den afroamerikanska sidan

förefaller man således använda vibrato som en effekt -olika vibraton är olika stilmedel

medan vibratot på den klassiska sidan snarast tycks vara en bieffekt, om än en önskad

sådan, ett resultat av eller ett bevis på att rösten är fri. Någon specifik vibratoteknik

tycks man alltså inte använda sig av på den klassiska sidan medan man på den

afroamerikanska sidan åstadkommer vibrators på olika sätt med hjälp av just olika

tekniker. Att det verkligen finns olika typer av vibrators, vilka skiljer sig åt beträffande

"uppkomst och fysikaliska egenskaper", bekräftar Sundberg i sin bok Röstlär~a.

Vibratot i klassisk sång motsvaras enligt honom av "regelbundna variationer" i

"fonationsfrekvensen", medan vibratot i populärmusik "ofta" motsvaras av

"variationer" i "fonationsstyrkan" (Sundberg 2001, s.210; min kursivering).

På den klassiska sidan odlar/övar man företrädesvis huvudrösten. På den

afroamerikanska sidan har man talets ljud och register som utgångspunkt. Trots detta

jobbar man på båda sidor med hela rösten (alla register); man vill att varje elev skall

utveckla ett så stort omfang som möjligt. Hur man på den klassiska sidan går tillväga

för att hjälpa eleverna att vidga underhålla sitt omfang framgår tydligt av min intervju

med informant 1. Hur man på den afroamerikanska sidan åstadkommer samma sak

framgår däremot inte av min intervju med informant 2. Av hennes instruktionsbok att

döma tycks hon dock gärna använda arpeggion och afroinspirerade fraser (med typiskt

afroamerikanskt tonförråd och afroamerikansk rytmisering) i sitt arbete med att stärka
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och utveckla elevernas röster, arpeggion och fraser vilka hon, som jag förstår det,
gärna utifrån mellanregistret transponerar runt, uppåt och nedåt eller bara uppåt.
Avbryts en övning på vägen uppåt rekommenderas man som läsare att sänka den och
börja om. Därtill uppmanas man att på höjden sjunga övningarna med en "stor
käköppning och mycket klang", och man varnas för att pressa rösten i dess ytteriägen;
det skall kännas "öppet och fritt" i halsen när man sjunger övningarna, som när man
"gäspar". Den metod man använder på den afroamerikanska sidan för att
vidgalunderhålla elevernas röstomfang uppvisar med andra ord stora likheter med den
metod man använder på den klassiska sidan för att uppnå samma må1: På båda sidor
utgår man gärna från mellanregistret. På båda sidor transponerar man en fras, en skala
eller ett arpeggio uppåt (alternativt nedåt) successivt i en sammanhållen rörelse. På
båda sidor undviker man att pressa rösten i dess ytterlägen,

På båda sidor arbetar man med att utjämna registerbrott. Man tunnar ut bröströsten
upptill och/eller drar huvudrösten ned över bröstregistret. På den afroamerikanska
sidan händer det även att man jobbar med s.k. falsettslag. På den afroamerikanska
sidan arbetar man ofta med renodlade skarvövningar, på den klassiska sidan sällan. Det
kan eventuellt vara ett tecken på att man på den afroamerikanska sidan driver
bröströsten högre upp i tonhöjd än man gör på den klassiska sidan. Driver man
bröströsten högt upp tycks det nämligen ibland, enligt informant 1 när man fatt för
mycket stämläppsmassa med sig, kunna bli svårt att hitta en skarvfri övergång: Att man
på den afroamerikanska sidan jobbar mer med renodlade skarvövningar än man gör på
den klassiskå sidan kan dock lika gärna bero på att man på den förstnämnda sidan inte
bara arbetar på att hitta skarvfria övergångar utan som nämnts även jobbar med
falsettslag: falsettslag innebär att man lyfter fram skarven, och gör man det upprepade
gånger tvingas man kanske också arbeta mer aktivt/isolerat på att hitta skarvfria
övergångar än man annars skulle behöva göra.
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Artikulationslpparaten

Resonans/klang

Alla vokalister oavsett inriktning har klang, förklarar informant 1. "Det som är typiskt

för klassisk sång är själva klangkronan /.../, som bildas i och med att man fangar upp

övertoner. Klassiska vokalister är av tradition inte bara tonalstrare utan i sig också

förstärkare; en klassisk vokalist måste utan yttre hjälpmedel "kunna nå ut över en

orkester"; hans/hennes klang far inte dö ut framför ansiktet utan "skall förmera sig,

kunna gå vidare". På den klassiska sidan eftersträvar man en "vårdad" och "egaliserad"

klang. För att kunna uppnå en sådan måste man som vokalist ha en viss öppning på

sina klangrum (ventriklarna, svalget, munhålan och näshåligheterna), även om denna

öppning kan varieras. Om man öppnar sina klangrum magmalt så når man kanske

snabbare den klassiska klangen än man annars skulle göra, menar informant 1. Själv

jobbar hon dock hellre på att klangligt egalisera elevernas röster utan att redan från

början bygga "den allra största klangmattan runt" rösterna, eftersom många av hennes

elever inte säkert vet att det är det klassiska idealet med stor klang de vill uppnå. "Blir

det för mycket klang /.../ i början kan det /nämligen/ vara väldigt svårt att backa från

det." En positiv bieffekt av att odla ett någorlunda stort klangutrymme är att "risken

för spänningar i och runt struphuvudet" minskar då, eftersom man tänker "öppet".

På den afroamerikanska sidan förstärker man rösten på elektrorusk väg (via mikrofon).

Därför behöver man inte använda sig av bl.a. den s.k. sångformanten (en hög

spektrumtopp som uppträder i tonande ljud hos altar och manliga vokalister i

västerländsk opera- och konsertsång och som gör att rösten hörs bättre genom en

orkester, Sundberg 2001, x.286.), förklarar informant 2. Inte desto mindre, fortsätter

hon, vill även afrovokalister ha en klangfull röst, och de resonansutrymmen de utnyttjar

för att uppnå detta är ventriklarna, svalget, munhålan samt näsans hålig- och

sidohåligheter. För att hjälpa sina elever att hitta resonans brukar hon jobba utifrån en

"snyftkänsla".
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Köken

Baktill bör käken i klassisk sång ha en viss öppning, men munnens öppning behöver

inte nödvändigtvis vara så stor, förklarar informant 1. Det är lite olika för olika

individer hur det fungerar. Det viktiga är att man har en öppning på halssvalg,

munsvalg och nässvalg.

I jämförelse med klassiska vokalister formar afroamerikanska sådana munhålan "mer

som man gör när man talar", förklarar informant 2; afroamerikanska vokalister formar
inte direkt tonerna med en "släppt käke".

Nasalitet

I klassisk sång arbetar man enligt informant 1 vanligen på att fa bort nasalitet ur rösten,

såvida man inte sjunger på franska, ett språk i vilket många språkljud är just nasala.
Ibland använder mari även nasala Ijud - m, n och ng -för att hjälpa elever som sjunger
"halsigt" att komma åt sina resonansutrymmen, att hitta en klangpunkt, "en fysisk

upplevelse av vibrationerna på m, n och ng".

Enligt informant 2 måste man gå försiktigt tillväga när man jobbar med nasalitet,
eftersom nasalitet kan vara en del av en individs sound. Samtidigt måste man, menar
hon, lära sig att kontrollera det så att man kan själv kan välja när man vill låta nasal

Tuagan

Tungan skall ligga avspänd, "platt som en flundra" i ett viloläge där den tillåts breda ut
sig, förklarar informant 1. Under inga omständigheter ~r man dra den bakåt, ned i

halsen, eftersom den i ett sådant läge dels stoppar upp klangen, dels hindrar luftflödet.

Samtidigt, fortsätter hon, måste tungan naturligtvis vara flexibel och rörlig. Dess

rörelser skall emellertid helst vara mycket små.

Tungan är en "stor och kraftig muskel som ofta lever sitt eget liv och ställer till alla

möjliga problem", förklarar informant 2. DärFör kan man tvingas jobba ganska mycket
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med den. Helst skall den ligga avspänd och platt i munnen, men för artikulationens

skull måste den också is röra sig "distinkt och snabbt". Man far absolut inte dra den

bakåt, eftersom en bakåtdragen tunga dels låser tungroten, dels vanligen ger ett

konstant nasalt ljud.

Talets roll i sang

Texten kan i sång nästan alltid ligga där den ligger i tal, förklarar informant 1. Därför

är det ofta bra att i sång gå tillbaka till talet och tala en sångtext, eftersom man lätt

tappar bort textens naturliga tonfall när man sjunger. "När man sedan vä1 sjunger kan

närheten till talet diskuteras. Det är olika för olika röster hur bra det är." Det beror på

hur man talar. En 1åg talröst bör man exempelvis inte utgå från i sång, menar hon. Har

man en väldigt 1åg talröst och utgår från den när man sjunger är det nämligen lätt hänt

att man far för mycket röstmassa med sig när man går på höjden. En talröst med lite

huvudklang i kan däremot ofta vara ett acceptabelt utgångsläge.

Afroamerikansk sång är ett "talnära sångsätt" i vilket talets ljud och register utgör en

sorts utgångspunkt, förklarar informant 2. Den afroamerikanska sången skall "likna

talet och låta så naturlig som möjligt".

Hantering av vokaler• och konsonanter

Vokalerna bildar klangen, ger klangupplevelsen och håller instrumentet öppet,

förklarar informant 1. Av den orsaken är det alltid bra att lära sig sjunga på vokaler.

Varje vokal har sitt eget läge, sin egen inställning, och det brukar därför vara bra att

försöka höra och "känna" vokalerna "i kroppen" innan man sjunger dem. Så långt det

är möjligt försöker man på den klassiska sidan behålla värdet i varje vokal, även om

man ibland, framför allt på höjden, väljer att egalisera dem (vokalerna) för att göra

sången mindre kantig. Konsonanterna som "ger ordförståelsen" skall i klassisk sång

dels utföras med så små rörelser som möjligt så att de inte mer än nödvändigt kniper av

luftflödet, dels "komma så sent som möjligt /.../ så att vokalerna iar ta sin plats". "I

klassisk sång vilar man /alltså/ länge på vokalerna".



36

Hur man på den afroamerikanska sidan hanterar vokaler och konsonanter beror på
inom vilken afrogenre man sjunger, förklarar informant 2. I jazz och pop är man
exempelvis mycket noggrann med konsonanterna medan man i hårdrock lägger mer
fokus på vokalerna. I övningar sjunger man på både vokaler och konsonanter. "Man
övar aktivt artikulation, som är en oerhört viktig faktor för bra timing/sväng, för
soundet och för interpretationen av text." Artikulationen ligger för det mesta långt
fram i munnen och man artikulerar på ungefär samma sätt som man gör i tal.

Jämförelse av sidornas syn på artikulationsapparatens funktion i sång

I detta avsnitt jämför jag utifrån informant 1 och 2 den klassiska sidans syn på
artikulationsapparaten med den afroatnerikanska sidans syn på densamma.

Man utnyttjar samma klangutrymmen på den afroamerikanska och den klassiska sidan,
men på lite olika sätt. På den klassiska sidan förstärker man rösten genom att omforma
ansatsröret på sådana sätt (ofta gör man det större genom att exempelvis sänka
struphuvudet) att vissa frekvenser/deltoner/övertoner förstärks, vilket i sin tur
förstärker röstljudet i sin helhet. -På den afroamerikanska sidan förstärker man
huvudsakligen rösten med hjälp av mikrofon, även om man vid tillfälliga ökningar i
röststyrka bl.a. tycks använda en teknik liknande den manliga vokalister (och möjligtvis
även kvinnliga altar) i klassisk sång använder för att åstadkomma den s.k.
sångformanten, vil~Cen gör att deras röster hörs bättre mot ett
orkesterackompanjemang. På den afroamerikanska sidan förefaller man ha en något
mindre, mer talnära öppning på klangrummen än man har på den klassiska sidan. Det
beror förmodligen på att man på den afroamerikanska sidan vill att sången skall likna
talet och låta så naturlig som möjligt medan man på den klassiska sidan eftersträvar en
vårdad, egaliserad och ibland ganskå stor klang, vilket synes kräva en större öppning.
På den afroamerikanska sidan tycks man exempelvis inte direkt forma tonerna med en
"släppt käke", även om man verkar öppna käken mer när man går upp i tonhöjd i
övningar (se s.31). På den klassiska sidan, däremot, sjunger man såvitt jag förstår
vanligtvis med en mer eller mindre "släppt käke", vilket inte betyder att munnens
öppning alltid måste vara så stor.
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Nasalitet kan vara en del av en afrovokalists "sound" och man arbetar på den

afroamerikanska sidan därför ganska försiktigt med det. Samtidigt kan nasalitet

användas som ett alternativt uttrycksmedel vid sidan av icke-nasalitet och man måste

därmed lära sig att kontrollera det. På den klassiska sidan använder man ibland nasala

ljud för att hjälpa elever som sjunger "hafsigt" att komma åt sina resonansutrymmen. I

övrigt försöker man arbeta bort eventuell nasalitet ur elevernas röster, förutom när de

sjunger på franska.. På den klassiska sidan tycks man alltså inte använda nasalitet som

ett alternativt uttrycksmedel vid sidan av icke-nasalitet.

Tungan tycks man hantera på ungefär samma sätt på den afroamerikanska och den

klassiska sidan: Den skall ligga avspänd och platt i munnen och iar inte dras bakåt, ned

i halsen. På den klassiska sidan betonar man även att tungans rörelser skall vara små.

På den afroamerikanska sidan betonar man att den för artikulationens skull måste is

röra sig distinkt och snabbt.

På den afroamerikanska sidan har man talröstens ljud, register och artikulationssätt

som utgångspunkt, eftersom man vill att sången skall likna talet. På den klassiska sidan

tycks man huvudsakligen använda talet för att hitta textens rätta tonfall.

Hur man på den afroamerikanska sidan hanterar vokaler och konsonanter beror på

inom vilken genre man sjunger. I jazz och pop är man noggrann med konsonanterna

(att hålla ut toner på tonande konsonanter är exempelvis ett vanligt stildrag inom jazz,

pop och gospel, enligt informant 2:s instruktionsbok). Ihårdrock lägger man mer

fokus på vokalerna. På den klassiska sidan gör man konsonanterna korta och låter dem

komma så sent som möjligt för att lämna större utrymme åt vokalerna, vilka håller

instrumentet öppet och ger klangupplevelsen. Inom vissa afrogenrer (exempelvis

hårdrock) tycks man alltså hantera vokalerna och konsonanterna på ungefär samma

sätt som man gör på den klassiska sidan. D.v.s. man sjunger huvudsakligen på vokaler

och gör konsonanter korta. Om vokalernas placering anser jag mig inte ha information

nog att uttala mig. På den klassiska sidan egaliserar man ibland vokalerna, framför allt

på höjden, för att göra sången mindre ~ kantig. Huruvida man även på den

afroamerikanska sidan ägnar sig åt detta vet jag inte. Att egalisera vokaler går å ena
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sidan stick i stäv med att förmedla så tamära ljud som möjligt, vilket man vill göra på
den afroamerikanska sidan. Å andra sidan kanske vissa texter kräver en "mjukare"
gestaltning; kanhända använder man vokalegalisering som ett stilmedel.

Diskussion

I detta avsnitt försöker jag avgöra om de likheter jag hittat mellan den afroamerikanska
och den klassiska sidans sångteknik/-er har sitt ursprung i att man på den
afroamerikanska sidan tagit efter den klassiska sidans sångteknik den klassiska
sångtekniken. I sådana fall där en viss företeelse förekommer i såväl tal som klassisk
och afroamerikansk sång utgår jag -såvida inget pekar i motsatt riktning -från att man
på den afroamerikanska sidan tagit efter talet, inte den klassiska sångtekniken, emedan
afroamerikansk sång är avsedd att likna talet.

Andningsapparaten

På båda sidor anser man att utgångsläget i sång bör vara en djup andning. Betyder det
att man på den afroamerikanska sidan utgår från och eftersträvar en lika djup andning
som man gör på den klassiska sidan? Har man på den afroamerikanska sidan i detta
avseende tagit efter den klassiska tekniken? På den klassiska sidan anser man att de
flesta av eleverna inledningsvis har en för hög andning. På den afroamerikanska sidan
menar man att de flesta av eleverna på naturlig väg har tillgång till en väl fungerande
andning, vilket bl.a. torde innebära att de har tillgång till en lagom djup andning. Att
eleverna på den afroamerikanska sidan på naturlig väg skulle ha tillgång till en djupare
andning än den andning eleverna på den klassiska sidan på naturlig väg har tillgång till
verkar inte särskilt troligt. Sannolikt är ovan nämnda åsikter i stället en avspegling av
att man på den klassiska sidan utgår från och eftersträvar en något djupare andning än
man gör på den afroamerikanska sidan, trots att man på båda sidor utgår från och
eftersträvar en djup andning. Att man på båda sidor anser att utgångsläget i sång bör
vara en djup andning beror således knappast på att man på den afroamerikanska sidan
tagit efter den klassiska sidans teknik. Det antagandet stöds ytterligare av det faktum
att man på den afroamerikanska sidan sällan eller aldrig använder sig av renodlade
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andningsövningar separerade från musiken -andningsövningar utvecklade för klassisk

sång.

Med begreppet stöd förefaller man avse ungefär samma sak på den afroamerikanska

och den klassiska sidan (en balanserad andning/en god balans mellan ut- och

inandningsmuskler, eventuellt i förhållande till fonationen). Betyder det att man på den

afroamerikanska sidan i fråga om stödet tagit efter den klassiska sidans teknik. Är den

afroamerikanska sidans välbalanserade andning utbytbar mot den klassiska sidans? På
den klassiska sidan tänjer man andningen. Det tycks man inte göra på den

afroamerikanska sidan, i varje fall inte aktivt i isolerade övningar. Troligtvis avslutar

man i afroamerikansk sång sina fraser i närheten av den funktionella restkapaciteten.
När man tänjer sin andning tycks man framför allt lära sig att utnyttja mer av lungornas
restvolym (den "luftvolym" som efter "mammal utandning" finns kvar i lungorna,
Lindblad 1992, s.14; Sundberg 2001, s.48); man lär sig att med hjälp av
utandningsmusklerna "pressa ihop lungorna mera" (Sundberg 2001, s.51). Ens totala
lungvolym förefaller dock i stort sett förbli oförändrad (Ibid.). Utandningsmusklerna
tvingas alltså när man tänjer andningen arbeta mer än de tidigare tvingats göra.
Detsamma gäller förmodligen inandningsmusklerna, vilka sannolikt måste balansera
utandningsmusklernas ökade arbete. Ju längre man driver sin utandning förbi dEn

funktionella restkapaciteten, desto mer tilltar de passiva inandningskrafterna. Dessa

motarbetar utandningsmusklernas ökade arbete och tvingar dem allteftersom att arbeta
mer. När man tänjer sin andning torde det således inledningsvis vara tämligen svårt att
åstadkomma eller bibehålla en balanserad andning, eftersom andningsmusklerna
plötsligt tvingas arbeta mer och kanske lite annorlunda än de tidigare tvingats göra. På
den klassiska sidan måste man följaktligen sannolikt arbeta mer med andningen för att
fa denna balanserad än man måste på den afroamerikanska sidan, emedan man på den

klassiska sidan just tänjer andningen. Att man på den klassiska sidan verkligen arbetar

mer med andningen och renodlade andningsövningar än man gör på den

afroamerikanska sidan är ett faktum. På den afroamerikanska sidan arbetar man med

andningen endast i mån av behov. Renodlade andningsövningar använder man sällan

eller aldrig. Huruvida man på den klassiska sidan arbetar aktivt i isolerade övningar på

att utveckla själva stödet framgår dock inte av min intervju med informant 1. Definierar

man stöd som en god balans mellan ut- och inandningsmuskler torde stödet emellertid
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övas automatiskt i de flesta andningsövningar (liksom det på båda sidor sannolikt övas

automatiskt under sång). I utvecklandet av stödet tycks man alltså inte använda samma

tillvägagångssätt på den afroamerikanska och den klassiska sidan. Den

afroamerikanska sidans välbalanserade andning förefaller i själva verket inte riktigt

motsvara den klassiska sidans välbalanserade andning. Vad gäller stödet har man på

den afroamerikanska sidan således rent tekniskt knappast tagit efter den klassiska sidan

i någon större utsträckning.

På båda sidor understryker man att man i arbetet med andningen (på afrosidan det

eventzrella arbetet) alltid skall utgå från den individ man för tillfället arbetar med och

"se från fall till fall vad som behövs". Det säger en hel del om hur man rent

pedagogiskt arbetar vid respektive sida, men ingenting om den sångteknik man 1är ut

Det att man på båda sidor (på den afroamerikanska sidan ibland) utför belting under

kort andning -med ett andningsfokus förlagt högt upp ikroppen -avstår jag från att

vidare utreda och kommentera, eftersom lite fakta finns att tillgå om tekniken

(forskning om den pågår för närvarande) och begreppet ännu inte fatt någon slutgiltig

definition.

På den klassiska sidan höjer man det subglottala trycket när man går på höjden. På den

afroamerikanska sidan tycks man ibland men inte alltid göra det. Att man på den

afroamerikanska sidan ibland höjer det subglottala trycket (går på med mer luft) på

höga toner kan bero på att man tagit efter den klåssiska tekniken. Till punkt och pricka

har man dock inte hjort detta, emedan man inte alltid går på med mer luft på höjden.

Det faktum att man på den afroamerikanska sidan ibland sjunger höga toner på höga

subglottala kan även hänga samman med att man på den afroamerikanska sidan vill ha

tillgång till ett så uttrycksfullt instrument som möjligt. Man kan så att säga på egen

hand i jakt på alternativå uttryck ha lärt sig att hantera andningen på olika sätt på

höjden. Hur det verkligen förhåller sig vet jag inte; kanske sjunger man på den

afroamerikanska sidan ibland höga toner på höga subglottala tryck p.g.a. att man tagit

efter den klassiska sidans teknik.

För att öka i ljudstyrka går man tillväga på ungefär samma sätt på den klassiska och

den afroamerikanska sidan. Man höjer det subglottala trycket, vilket gör att också
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stämläpparna struphuvudet måste arbeta mer, och utnyttjar resonansrummen så gott

man kan. På den klassiska sidan förstärker man dessutom tonen ytterligare genom att

med hållningsmusklernas hjälp förankra den stadigare i kroppen. Icke-vokalister tycks

framför allt öka sin röststyrka i tal och sång genom att höja det subglottala trycket

(med hjälp av andningsmusklerna) och arbeta mer i och runtomkring struphuvudet

(Lindblad 1992, s.132-133). Vad gäller dessa två faktorer bygger man på den

afroamerikanska sidan således knappast på den klassiska sidans teknik. Den teknik man

använder på den afroamerikanska sidan för att förstärka resonansen när man ökar i

röststyrka -det att man formar ansatsröret på ett "smart" sätt genom att exempelvis

sänka struphuvudet och/eller vidga svalget/strupen -kan dock tänkas härröra från den

klassiska sidan. För utvecklandet av sångformanten —som uppträder i tonande ljud hos

altar och manliga vokalister inom västerländsk klassisk sång och gör att de hörs bättre

mot ett orkesterackompanjemang -tycks nämligen ett sänkt struphuvud och ett vidgat

svalg vara viktigt (Lindblad 1992, s.189-191; Sundberg 2001, s.149-157, s.286). Det

gäller åtminstone manliga vokalister. Hur kvinnliga altar åstadkommer sångformanten

är för mig oklart. Observera dock att detta har mer med klangbildning att göra än med

andningsteknik.

Struphuvudet/stämläpparna

Det är inte omöjligt att vokalisterna på den afroamerikanska sidan stundvis håller

struphuvudet i ungefär samma höjdläge som en del av vokalisterna på den klassiska

sidan gör, d.v.s. i (snarare) viloläge. Skulle ett sådant faktum vara ett tecken på att

man på den afroamerikanska sidan tagit efter den klassiska sidans teknik? Nej. Att

sjunga med struphuvudet i viloläge tycks nämligen inte vara typiskt för klassiska

vokalister, för den klassiska sångtekniken. Inom klassisk sångpedagogik brukar man -

såvitt jag förstår (om någon anser• sig eftersträva en viss sak ~r man väl utgå från att

han/hon faktiskt eftersträvar saken ifråga) -eftersträva ett lågt stående struphuvud

(Sundberg 2001, s.143). Varför? För det första tycks ett samband finnas mellan ett

högt larynx och pressad fonation (Ibid.), och pressad fonation använder man i klassisk

sång endast som ett tillfälligt stilmedel (se s.27). Som utgångsläge har man den flödiga

fonationen (Ibid.). För det andra påverkas resonansfrekvenserna (formantfrekvenserna)

i ansatsröret när man sänker larynx (gör ansatsröret längre) och vidgar svalget på ett
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sådant sätt att man hörs bättre i "förhållande till ackompanjerande musik" än man
annars skulle göra (Lindblad 1992, s.136); den s.k. sångformanten uppstår (Lindblad
1992, s.190-191). Det gäller i varje fall manliga vokalister (Sundberg 2001, s.286).
Hur kvinnliga altar åstadkommer sångformanten är för mig som nämnts oklart.
Kvinnliga vokalister i höga röstlägen (främst sopraner) måste ta till andra strategier för
att förstärka sina röster (Lindblad 1992, s.191). De kan exempelvis sänka underkäken
(Lindblad 1992, s.194). För båda könen tycks sångformanten för det tredje verka "som
ett slags klanglig uniform för tonerna" (Sundberg 2001, s.155}. "Om sångformanten
ligger på ett visst sätt på alla vokaler, klingar de alla i någon mening lika" (Ibid.). Den
s.k. sångformanten gör alltså inte bara att altar och manliga vokalister hörs bättre. Den
förefaller även leda till en klanglig egalisering, vilket är någonting man vanligtvis
eftersträvar i klassisk sång (Moberg &Uggla 1984, s.33). På den klassiska sidan vid
KMH anser man det vara bra att veta att ett lågt stående struphuvud gör ansatsröret
längre. Man är alltså medveten om att ett lågt stående struphuvud gynnar den klassiska
klangen. Trots detta väljer man att inte arbeta aktivt på att hålla struphuvudet nere.
VarFör? Svaret tycks vara att spänningar, något man vill undvika, lätt kan uppstå om
man med viljekraft försöker hålla sitt struphuvud nere när man sjunger. Ett
naturligt/avslappnat lågt stående struphuvud verkar man inte ha några invändningar
mot. Oavsett om en del av vokalisterna på den klassiska sidan håller struphuvudet i
ungefär samma höjdläge som vokalisterna på den afroamerikanska sidan gör eller inte,
har man alltså på den afroamerikanska sidan i detta avseende knappast tagit efter den
klassiska sidans teknik. Snarare har de klassiska vokalister som (snarare) håller
struphuvudet i viloläge närmat sig den afroamerikanska sidans teknik. På den
afroamerikanska sidan utgår man vad beträffar laryrixhöjd förmodligen från talet, som
man vill att sången skall likna. Det skulle i alla fall förklara varför afroamerikanska
vokalister höjer larynx med ökad tonhöjd när de sjunger. Larynx utgångshöjd i normalt
tal är såvitt jag förstår dess viloläge, utifrån vilket det rör sig beroende på dels tonhöjd,
dels vilken vokal man uttalar (Sundberg 2001, s.143). Ju högre upp i tonhöjd man går,
desto högre upp rör sig larynx, åtminstone så länge man befinner sig i modalregister
(Ibid.).

Man talar om och tycks använda samma ansatstyper på den afroamerikanska och den
klassiska sidan (luftig, samtidig/mjuk och glottis-/hård ansats). Beror det på att man på
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den afroamerikanska sidan tagit över ansatstyperna från den klassiska sidan? Av
Lindblads bok Rösten framgår att man i fråga om såväl tal- som sångröst vanligtvis
skiljer mellan luftig, mjuk och hård ansats (Lindblad 1992, s.44). Ansatstyperna i sig
tycks med andra ord vara röst- eller instrumentspecifika snarare än genrespecifika. Att
man på den afroamerikanska sidan använder just dessa ansatstyper beror således
knappast -möjligtvis med undantag för den samtidigalmjuka ansatsen - på att man
övertagit dem från den klassiska sidan. Troligtvis har man i stället övertagit dem från
talet, som afroamerikansk sång skall likna (se s.35). På det pekar eventzrellt även
följande fakta: På den klassiska sidan anser man att den samtidiga mjuka ansatsen är
skonsammare för rösten än de andra ansatstyperna är. På den afroamerikanska sidan
tror man inte att någon ansatstyp är skadligare för rösten än någon annan, under
förutsättning att man utför varje ansatstyp på rätt sätt. Hade man på den
afroamerikanska sidan tagit över ansatstyperna från ,den klassiska sidan borde man
kanske likt man på den klassiska sidan gör anse den samtidiga mjuka ansatsen vara
skonsammare för rösten än de andra. På båda sidor använder man som nämnts även de
olika typerna av ansatser för att komma längre med sin sångteknik. I det avseendet är
det inte omöjligt att man på den afroamerikanska sidan tagit efter den klassiska
tekniken (här i vid bemärkelse). Att informant 2 jobbar på det viset med olika
tonansatser tycks nämligen till stor del bero på att hon gått en kurs iEstill-teknik, och
Estill har i grunden en klassisk skolning. Hon inledde sin karriär som klassisk vokalist
(http://www. e~~ts. com/j o_estill. htii~l).

På båda sidor använder man det pressade, det läckiga och möjligtvis även det flödiga
fonationssättet (huruvida man på den afroamerikanska sidan använder det flödiga
fonationssättet är oklart). Det beror knappast på att man på den afroamerikanska sidan
tagit efter den klassiska sidan. På den afroamerikanska sidan godtar man nämligen inte
bara ovan nämnda fonationssätt, vilka är de fonationssätt man befattar sig med på den
klassiska sidan, utan alla fonationssätt som känns bra och inte skadar rösten över en
längre tid. Inte heller har man på den afroamerikanska sidan anammat den klassiska
sidans preferens för det flödiga fonationssättet (huruvida man på den afroamerikanska
sidan överhuvud använder detta är som nämnts oklart); man urskiljer inget ultimat
fonationssätt utan ser alla fonationssätt som jämlika uttryck vilka bör behärskas lika
väl. Åtminstone pressad och läckig fonation förekommer därtill - i likhet med den



44

luftiga, den samtidiga och den hårda ansatsen — i tal, även om den fonation man där

normalt använder kallas "neutral fonation" (Sundberg 2001, s.102). Det pressade och

det läckiga fonationssättet är således instrumentspecifika snarare än genrespecifika

fonationssätt, på samma sätt som den luftiga, den samtidiga och den hårda ansatsen är

instrumentspecifika snarare än genrespecifika ansatstyper.

På båda sidor jobbar man med hela rösten (alla register). Man vill att varje elev skall

utveckla ett så stort omfang som möjligt. Den metoc~' man använder på den

afroamerikanska sidan för att uppnå detta (såsom den framgår av informant 2:s

instruktionsbok) uppvisar stora likheter med den metod man använder på den klassiska

sidan för att uppnå samma må1. På den afroamerikanska sidan använder man förvisso

fraser med typiskt afroamerikanskt tonförråd och afroamerikansk rytmisering, men

metoden i sig liknar alltjämt den klassiska: På båda sidor utgår man gärna från

mellanregistret. På båda sidor transponerar man en fras, en skala eller ett arpeggio

uppåt (alternativt nedåt) successivt i en sammanhållen rörelse. På båda sidor undviker

man att pressa rösten i dess ytterlägen. Några tecken på att man på den

afroamerikanska sidan inte tagit efter den klassiska sidans metod för att

vidga underhålla elevernas röstomfång har jag inte kunnat finna. Den afroamerikanska

sidans metod för att vidga underhålla elevernas röstomfang kan med andra ord mycket

vä1 bygga på den klassiska sidans teknik.

I informant 2:s instruktionsbok uppmanas man att på höjden sjunga övningarna med en

"stor käköppning", ännu ett avseende i vilket man på den afroamerikanska sidan kan

ha tagit efter den klassiska sidan. I vanliga fall sjunger man på den afroamerikanska

sidan nämligen inte med en stor käköppning, vilket man däremot ofta tycks göra i

klassisk sång (undantag finns). Normalt formar afroamerikanska vokalister i stället

munhålan ungefär "som man gör när man talar", eftersom de vill att sången skall likna

talet.

I informant 2:s instruktionsbok råds man även att på höjden sjunga övningarna med

"mycket klang", ett uttryck man kanske snarast förknippar med klassisk sång.

Klangfulla röster eftersträvar man emellertid inte bara på den klassiska utan också på

den afroamerikanska sidan, om än man eftersträvar olika typer av klang/-er på sidorna.
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Informant 2 säger exempelvis följande om den klassiska klangen: "den lc~assiska

klangen är /. ../ så genrefrämmande att ingen använder eller skulle komma på tanken att

använda den". Med uttrycket "mycket klang" avser man på den afroamerikanska sidan

i detta sammanhang således knappast den klassiska klangen i sig. Kanhända råder man

likväl eleverna att sjunga med mycket klang på höjden p.g.a. att man influerats av den

klassiska sidans teknik. Några tecken på att det skulle vara på det viset har jag dock

inte kunna finna.

På båda sidor 1är man eleverna att göra ohörbara registerövergångar. Det beror

troligtvis inte på att man på den afroamerikanska sidan tagit efter den klassiska sidan,

emedan man på den afroamerikanska sidan även 1är eleverna att göra s.k. falsettslag.

Att man på den afroamerikanska sidan överhuvud 1är eleverna att göra ohörbara

registerövergångar beror i stället förmodligen på att man vill att de skall ha tillgång till

ett så uttrycksfullt instrument som möjligt. Ingenting av det jag ovan nämnt utesluter

dock att den teknik man använder på den afroamerikanska sidan för att lära eleverna

att göra ohörbara registerövergångar bygger på den klassiska sidans teknik för

detsamma. För att hitta en skarvfri övergång tunnar man exempelvis på båda sidor ut

bröströsten upptill och/eller drar huvudrösten ned över bröstregistret. På den klassiska

sidan jobbar man även med glissandon. Mer ingående än så vet jag inte hur man rent

praktiskt arbetar på den klassiska och den afroamerikanska sidan för att lära eleverna

att göra ohörbara registerövergångar. Att man på den afroamerikanska sidan ofta

arbetar med renodlade skarvövningar, på den klassiska sidan sällan, säger exempelvis

ingenting om hur man faktiskt arbetar med skarvarna på respektive sida när man vä1

gör det. Huruvida den teknik man använder på den afroamerikanska sidan för att lära

eleverna att göra ohörbara registerövergångar bygger på den klassiska sidans teknik

kan jag utifrån den information jag i nuläget besitter följaktligen inte avgöra; det är inte

omöjligt att man på den afroamerikanska sidan i detta avseende tagit efter den

lciassiska sidan.

Artikulationsapparaten

Det faktum att man utnyttjar samma resonansrum på den afroamerikanska och den

klassiska sidan har troligtvis uteslutande en anatomisk förklaring, eftersom man
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använder resonansrummen på lite olika sätt. Man använder förmodligen de

resonansrum klangutrymmen man på naturlig väg har tillgång till. I detta avseende har

man på den afroamerikanska sidan således knappast tagit efter den klassiska sidans

teknik (se dock avsnittet om hur man ökar i röststyrka).

På båda sidor lär man eleverna att kontrollera eventuell nasalitet. På den

afroamerikanska sidan ägnar man sig åt detta emedan elevernas uttrycksmöjligheter

ökar om de kan kontrollera nasalitet. På den klassiska sidan gör man det därför att

nasala ljud inte hör hemma i klassisk sång såvida man inte sjunger på franska. Att man

på den afroamerikanska sidan överhuvud 1är eleverna att kontrollera nasalitet tycks

således inte bero på att man tagit efter den klassiska sidan. Inte heller förefaller det sätt

på vilket man på den afroamerikanska sidan producerar icke-nasala ljud ha sitt

ursprung på den klassiska sidan. Icke-nasala ljud producerar man nämligen (såvida man

inte har en patologisk nasalklang, Lindblad 1992, s.159) i såväl tal som sång genom att

dels föra den mjuka gommen uppåt och bakåt mot svalgväggens bakre sida, dels dra

ihop "åtsnörpningsmuskler /. ../ som går runt svalget" (Ibid.). Det sätt på vilket man
producerar icke-nasala ljud är med andra ord instrumentspecifikt snarare än
genrespecifikt; sitt ursprung har det knappast på någondera sidan.

Inom vissa afrogenrer (exempelvis i viss hårdrock) tycks man hantera vokaler och
konsonanter på ungefär samma sätt som man gör på den klassiska sidan. I det
avseendet kan man på den afroamerikanska sidan möjligtvis ha tagit efter den klassiska

sångtekniken. S.k. art-rock/symfonisk rock (en subgenre till hårdrock) uppvisar i varje

fall enligt Brolinson/Larsen influenser från västerländsk konstmusik, bl.a. vad gäller

"spelteknil~' (Brolinson/Larsen 1999, s.212-213; min kursivering).

Tungan verkar man hantera på ungefär samma sätt på den afroamerikanska och den

klassiska sidan. På båda sidor menar man att den skall ligga avspänd och platt i

munnen, och man varnar eleverna för att dra den bakåt, ned i halsen. På det viset

hanterar de flesta människor inte sin tunga i tal (de flesta hanterar förmodligen inte

överhuvud sin tunga i tal). I sitt sätt att hantera tungan är det således inte omöjligt att

man på den afroamerikanska sidan delvis tagit lärdom av den klassiska sidan. Helt och

hållet har man dock knappast gjort detta. På den afroamerikanska sidan sjunger man
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nämligen mer på konsonanter än man gör på den klassiska sidan, vilket sannolikt
innebär att tungan i afrosång rör sig mer och möjligtvis lite annorlunda än den gör i
klassisk sång.

Slutsatser

Den sångteknik i vilken man undervisar de blivande afrosångpedagogerna vid KMH
förefaller inte i någon större omfattning bygga på den klassiska sångtekniken. Det finns
förvisso ett antal beröringspunkter mellan den afroamerikanska och den klassiska

sångtekniken, men alla dessa tycks inte ha sitt ursprung i att man på den

afroamerikanska sidan tagit efter den klassiska tekniken. Många kan förklaras med att
man på den afroamerikanska och den klassiska sidan använder samma instrument -

rösten. Iflera av de fall där sidornas sångtekniker vid en första anblick synes
överensstämma skiljer de sig dessutom i något avseende ofta åt. Sångtekniken i
afroamerikansk sång är således inte identisk med den i klassisk sång; det finns en

afrospecifik sångteknik (eller tekniker'), och den är avpassad efter den afroamerikanska

genrens sångstilar, efter de ljud man på den afroamerikanska sidan velat och vill kunna
producera. Den afroamerikanska sångtekniken är med andra ord en ändamålsenlig

sångteknik. Att afroamerikanska vokalister till skillnad från klassiska sådana ofta skulle
ha en dålig sångteknik och därmed en del att lära av klassiska vokalister och klassisk
sångteknik, ett antagande jag stött på i ett antal uppsatser jag läst om sång bl.a. i En
röst -två instra~ment? (Gustafsson 2002, s.42, s.44), har jag således svårt att hålla med
om. Man kan förvisso sjunga afroamerikansk musik med en klassisk sångteknik, men
inte om man vill att musiken skall lorta afro. Att färdigutbildade afrovokalister låter
som de gör beror alltså knappast på ett sångtekniskt tillkortakommande. De låter
förmodligen som de vill låta. Därmed inte sagt att man som afrovokalist inte

överhuvud kan 1ärå sig något genom att studera klassisk sång sångteknik, tvärtom. Det

är alltid berikande att sätta sig in i andra genrer än den eller de man personligen sedan

tidigare verkar inom, oavsett vilken denna eller dessa är.
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3. LEDER AEROELEVERNAS SÅNGSTUDIER VID KMH. TILL
ATT DE LIKRIKTAS I SITT SÄTT ATT SJUNGA?

Utifrån ett antal hypotetiska frågor och med hjälp av den information jag fatt av mina

informanter kommer jag i detta kapitel att försöka resonera mig fram till huruvida

afroelevernas studier i sång vid KN~I (inriktning pedagogik) leder till att de likriktas i

sitt sätt att sjunga.

Resultatredovisning och diskussion

Leder undervisningen i sångteknik till att afroeleverna likriktas i sitt sätt att sjunga?

På min fråga om det finns någon risk för att undervisningen i sångteknik kan göra att

eleverna börjar låta mer och mer lika varandra ger informant 2 följande svar:

Ja, det tror jag möjligtvis /---/ far man en ung elev som gör väldigt originella

saker med rösten så kan det ju /.../ vara svårt att veta om de här sakerna är

okey för rösten eller om de möjligtvis kan ställa till med problem längre fram

i livet. Det individuella röstinstrumentet kanske inte klarar av att låta på det

viset över en längre tid. I sådana fall tror jag att man som pedagog har en

tendens att kanske hellre satsa på det som man säkert vet är ett skonsamt sätt

att använda rösten. Man visar nog i alla fall på den vägen och då kan det ju

bli så att den individuella sångaren kanske påverkas så mycket av det att

han/hon till slut börjar fjärma sig från det som kanske hade kunnat bli

innovativt.

Detta tycks vara det enda sätt på vilket undervisningen i sångteknik skulle kunna leda

till en likriktning av afroelevernas sätt att sjunga. Några egentliga/verkliga tecken på

likriktning till följd av sångteknikundervisningen har jag dock inte kunnat finna,

däremot tecken på motsatsen. Informant 2 uppmuntrar exempelvis sina elever att

utforska olika ljud och tekniker, och hon anser att man om man vill lära sig att
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producera ett ljud man aldrig tidigare producerat far pröva sig fram och lyssna på sin

kropp. När man kan åstadkomma ljudet "utan att det är påfrestande på ett skadligt sätt

/---/ utan att det gör ont i halsen" producerar man det på rätt sätt; "då har man en bra

sångteknik". För att informant 2 själv skall reagera på det sätt hon beskrivit i citatet

ovan tycks alltså en elev måsta använda sin röst på ett mycket unikt sätt. Informant 2

säger sig även förutsätta att alla som undervisar i afrosång är "väldigt rädda .om

individens uttryck" eftersom ett av jazzmusikens kännetecken är att man skall "vara en

identitet i sitt sound". Att det verkligen förhåller sig på det viset bekräftar informant 4

(elev i afroamerikansk sång). Hon berättar att hennes röst - röstkvaliteten i synnerhet -

inte förändrats sedan hon började studera vid KMH, även om hon fatt en bredare syn

på sångteknik. Hon intygar också att man på den afroamerikanska sidan uppmuntrar

eleverna att odla unika röster, att hitta: egna "sound", och menar att det hörs om man

lyssnar på afroeleverna. "Vi låter", säger hon, "alla väldigt olika". Risken för att

undervisningen i sångteknik skall leda till att eleverna likriktas i sitt sätt att sjunga

förefaller således överhuvud vara ganska liten, såvida man inte ser teknikmässig bredd,

något man onekligen tycks verka för att eleverna skall utveckla, som ett tecken på

likformighet när sådan besitts av ett flertal.

Leder utbildningens utformning till att afroeleverna likriktas i sitt sätt att sjunga?

Inom ramen för många utbildningar lämnas lite utrymme för eleverna att själva välja

vad de vill lära sig; kanske ligger den största risken för likriktning av elevernas sätt att

sjunga i utbildningens utformning? Informant 2 tycks vara medveten om att en sådan

risk finns:

Möjligtvis kan det bli en hämmande faktor att alla skall göra vissa saker som

man har bestämt i ett utbildningsprogram.

De elever som utbildar sig till sångpedagoger med inriktning afrosång tycks (i likhet

med alla andra elever) i viss utsträckning förvisso matas uppifrån med vissa saker man i

ett utbildningsprogram bestämt att de bör veta behärska. De har emellertid också

möjlighet att själva vara med och utforma sin utbildning. Ibland iar de välja lärare, och
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de har ett visst antal s.k. valfria poäng. Informant 2 uppmuntrar dessutom sina elever

att ta med den musik och de artister de är intresserade av för att de tillsammans skall
kunna jobba med detta. Trots att eleverna inte uteslutande studerar sådant de själva
valt att studera tycks de med andra ord ha ett tämligen stort inflytande över sin
utbildning. Ingenting i min undersökning i övrigt tyder heller på att utbildningens
utformning leder till att de likriktas • i sitt sätt att sjunga. De låter ju enligt mina
informanter alla på olika sätt. Om sedan utbildningens utformning verkar
uniformerande inom andra områden av elevernas musikaliska utveckling är en annan
fråga.

Äger någon likriktning av elevernas sätt att sjunga rum till följd av att en och samma
lärare har ett stort inflytande över många elever under en längre tid?

Om ett flertal elever har en och samma lärare i ämnet enskild sång under en längre tid
torde risken för likriktning av deras sångsätt öka. Hur många lärare iar eleverna ha
samtidigt i enskild sång? Får de överhuvud ha mer än en? Får de byta lärare i ämnet
under utbildningens gång eller måste de ha samma lärare hela tiden? Får de inom
utbildningens ram ta lektioner i enskild sång också av lärare utanför skolan, av
exempelvis aktiva musiker, eller måste de hålla sig till de lärare som arbetar på skolan?
På fasta eller obligatoriska poäng har eleverna enligt informant 4 en lärare åt gången i
ämnet enskild sång, men på s.k. valfria poäng kan de välja att ta enskilda lektioner av
fler lärare i taget än så. De måste inte ha samma lärare under hela utbildningens gång
utan kan byta i princip när de vill, fast helst inte oftare än en gång per år. Informant 4
har bytt lärare c:a en gång per år och har för tillfället två stycken (i enskild sång).
Eleverna far enligt henne också välja lärare som inte arbetar på skolan, men

uppmuntras "särskilt första året" att ta lektioner av lärarna där. Risken för att eleverna
skall likriktas i sitt sångsätt till följd av att en och samma lärare har ett stort inflytande
över många elever under en längre tid tycks alltså vara tämligen liten.
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Äger någon likriktning av elevernas sångsätt rum till följd av att de lärare eleverna

utbildas av är klassiskt skolade och därmed har ett klassiskt röstideal?

På den klassiska sidan jobbar lärarna enligt informant 3 (elev i klassisk sång)

åtminstone delvis mot ett bestämt röstideal i undervisningen, även om man naturligtvis

har den enskilde individen som utgångspunkt och söker locka fram det unika i varje

röst. Man eftersträvar bl.a. en viss typ av klang (den vårdade, egaliserade och ibland

stora) och ett särskilt vibrato (det fria, naturliga). Om afroelever uteslutande

undervisas av klassiskt skolade pedagoger torde risken för likriktning av deras sångsätt

följaktligen öka. Vilken typ av utbildning har de lärare som undervisar på afrosidan?

Har de i grunden en klassisk utbildning eller en afroinriktad sådan? Afroutbildningen i

sig är trots allt ganska ny. Informant 2 gick en rytmiklärarutbildning, men tog också

lektioner i klassisk sångmetodik och studerade afrosång i USA. Hon har med andra ord

ingen typiskt klassisk bakgrund, även om hon delvis utbildats i klassisk sång. Inte heller

har hon, av min intervju med henne att döma, någon typiskt klassisk syn på sång och

sångteknik. Det bekräftar informant 4på följande vis: "/.../ tekniken hon /informant 2/

lär ut är bra. Den är helt och hållet afroinriktad". Övriga lärares bakgrund varierar,

enligt informant 4. Vissa har en mer afroinriktad sådan, andra en mer klassisk.

Eleverna på den afroamerikanska sidan undervisas alltså inte uteslutande av lärare med

en klassisk bakgrund och ett klassiskt röstideal, och någon likriktning av elevernas sätt

att sjunga till följd av att någf•a av lärarna är klassiskt skolade kan knappast äga rum.

Ett sådant faktum torde snarast bidra till ökad mångfald.

Har afrolärarna något specifikt afroamerikanskt röstideal, vilket leder till att eleverna

likriktas i sitt sätt att sjunga?

Att inte alla lärare har en klassisk bakgrund och ett klassiskt röstideal är förvisso ingen

garanti för att inte afrolärarna har ett mer afroinriktat ideal utifrån vilket de jobbar. I

min intervju med informant 2 har jag dock inte kunnat finna några tecken på att lärarna

på den afroamerikanska sidan har något sådant ideal. Själv förefaller informant 2

åtminstone vara öppen för det mesta. Hon försöker bl.a. sätta sig in i alternativa

sångtekniker och ljud, och hon uppmuntrar sina elever att göra detsamma. Dessutom



52

tycks hon ogilla tanken på en ultimat sångteknik, ett ultimat sångsätt. Hon anser

exempelvis att man har en god sångteknik när "man kan åstadkomma det sound man

eftersträvar /.../ utan att det är påfrestande på ett skadligt sätt /---/ utan att det gör ont

i halsen", och hon talar aldrig om något fonationssätt eller någon ansatstyp som bättre

för rösten än de andra. Att afrolärarna överhuvud inte jobbar utifrån eller mot något

bestämt röstideal i sin undervisning bekräftar informant 4 i min intervju med henne. På

min fråga om afrolärarna jobbar utifrån eller mot ett bestämt röstideal i sin

undervisning svarar hon: "Nej, inte på afrosidan. Inte alls". Lärarna med afroinriktad

bakgrund tycks alltså inte ha något specifikt röstideal till följd av vilket någon

likriktning av elevernas sångsätt skulle kunna äga rum.

Leder elevernas egna röstideal till att de likriktas i sitt sätt att sjunga?

Att de flesta av de lärare som undervisar på den afroamerikanska sidan inte utgår från

något ideal i sin undervisning betyder inte att inte eleverna själva har ideal mot vilka de

arbetar; många elever tar med sig inspelningar av röster de gillar till informant 2, som i

den mån det går (det finns ju röstmässigt individuella gränser) lär dem att sjunga

likadant. Detta leder dock knappast till att eleverna likriktas i sitt sätt att sjunga. För

det första skiljer sig idealet/idealen åt, åtminstone för det mesta, från person till person

(det framgick av de lektioner jag närvarade på). Eleverna påverkas med andra ord inte

av samma ideal, om än de påverkas mycket av sitt/sina. För det andra har de flesta

vanligen mer än en influens, om inte alltid åt gången så åtminstone över en längre tid,

vilket minskar risken för att de skall låta mycket som någon annan enskild vokalist.

Elevernas imitation av vokalister de gillar tycks alltså snarast skydda mot likriktning,

eftersom de själva, var för sig, väljer ut vemlvilka de vill studera och därmed influeras

avistället för att hela tiden matas "uppifrån" med ett och samma eller ett antal ideal

utvalt/utvalda av läraren lärarna.

Leder antagningsreglerna till att eleverna likriktas i sitt sätt att sjunga?

Ovanstående fråga ligger egentligen utanför min frågeställning; antagningsreglerna har
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naturligtvis ingenting med undervisningen i sång att göra. Ändå kan den kanske vara

värd att grunna lite på. Afromusik är av tradition en gehörstraderad musik, men på

I~N~I kommer man p.g.a. utbildningens upplägg inte in -oavsett hur bra musiker man

är - om man inte kan teori, enligt informant 2. Detta, vad man skulle kunna kalla

likriktade intag, kan förvisso inte leda till någon omedelbar likriktning av elevernas

sångsätt. Det torde dock innebära att de som antas, emedan de alla har liknande

förkunskaper (de flesta tycks ha gått åtminstone musikgymnasium och/eller

musikfolkhögskola), blir till en tämligen homogen grupp, först på skolan och senare i

samhället. Vill man verkligen uppmuntra och odla unika afroröster, inte bara inom

skolans väggar utan i samhället i stort, borde kanske utbildningens upplägg och

antagningsreglerna ändras så att dörrar öppnas också för "teorilösa" eller självlärda

vokalister, för att inte säga musiker. Måhända skulle man då även fa se upp mer med

risken för likriktning av elevernas sångsätt till följd av den sångteknik man 1är ut.

Slutsatser

Jag har inte funnit några tecken på att afroelevernas sångstudier vid KN~I leder till att

de likriktas i sitt sätt att sjunga. Tvärtom tycks de under sin tid på skolan uppmuntras

att utveckla egna, personliga "sound". Om vår tids svenska afrovokalister låter mer

lika varandra än äldre tiders afrovokalister gjorde -kanske är det bara i mina öron de

gör det — så kan i varje fall knappast sångutbildningen vid KMH klandras för det.

4. SAMMANFATTNING

Min avsikt har i denna uppsats varit att visa dels i vad mån den sångteknik i vilken man

undervisar de blivande afrösångpedagogerna vid K1VgI bygger på den klassiska

sångtekniken, dels huruvida tecken finns på att afroelevernas sångstudier vid Klvg-I

leder till att de likriktas i sitt sätt att sjunga.

Litteratur med denna typ av inriktning har jag haft svårt att hitta. De enda

undersökningar jag funnit om sångutbildning på högre nivå har skrivits av studenter vid
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Piteå Musikhögskola. Ingen av dessa har jag emellertid i någon högre grad kunnat
använda i mitt arbete. Däremot har jag haft stor användning av Johan Sundbergs
Röstläror och Per Lindblads Rösten, två böcker som avhandlar röstens anatomi, olika
typer av röststörningar, rösten i tal och rösten i sång.

För att uppfylla den första delen av mitt syfte har jag intervjuat två lärare i
sångmetodik vid ICMH, en på den afroamerikanska sidan och en på den klassiska sidan,
angående deras syn på sångteknik. Dessa lärares synsätt har jag sedan jämfört med
varandra. De avseenden i vilka sidornas sångteknik visat sig överensstämma har jag till
sist diskuterat närmare i ett separat diskussionsavsnitt, för att på så vis försöka avgöra
om likheterna beror på att man på den afroamerikanska sidan tagit efter den klassiska
sidans sångteknik. För att uppfylla den andra delen av mitt syfte har jag dels per telefon
intervjuat en elev i afroamerikansk sång och en i klassisk sång (båda med inriktning
pedagogik), dels återanvänt mina intervjuer med lärarna i sångmetodik. Utifrån dessa
intervjuer och ett antal hypotetiska frågor har jag försökt resonera mig fram till
huruvida afroelevernas sångstudier vid KMH leder till att de likriktas i sitt sätt att
sjunga. I mina intervjuer med lärarna utgick jag från ämnesområden, inte från
förutbestämda frågor. Mina elevintervjuer var något mer strukturerade. I dem utgick
jag delvis från förutbestämda frågor.

Min metod har två uppenbara problem. Det ena är att synen på sångteknik ofta skiljer
sig från pedagog till pedagog inte bara mellan utan även inom genrer. Det andra är att
min undersökning .bygger på så is informanter. Att bedöma hur den sångteknik/de
sångtekniker man 1är ut verkligen ser ut på grundval av en lärares, från respektive sida,
syn på sångteknik är naturligtvis egentligen inte möjligt. Att göra fler intervjuer var
dock inte möjligt inom ramen för min uppsats. Detta, att den bild jag presenterar av de
båda sidornas sångteknik är en förenklad och generaliserande sådan, bör man som
läsare av min uppsats ha i åtanke.

De huvudsakliga slutsatserna av min undersökning är följande: Den sångteknik i vilken
de blivande afrosångpedagogerna vid KMH undervisas förefaller inte i någon större
omfattning bygga på den klassiska sångtekniken. Det finns förvisso ett antal
beröringspunkter mellan den afroamerikanska och den klassiska sångtekniken, men alla
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dessa tycks inte ha sitt ursprung i att man på den afroamerikanska sidan tagit efter den

klassiska tekniken. Många kan förklaras med att man på den afroamerikanska och den

klassiska sidan använder samma instrument - rösten. I flera av de fall där sidornas

sångtekniker vid en första anblick synes överensstämma skiljer de sig dessutom i något

avseende ofta åt. Sångtekniken i afroamerikansk sång är således inte identisk med den i

klassisk sång; det finns en afrospecifik sångteknik (eller tekniker), och den är avpassad

efter den afroamerikanska genrens sångstilar, efter de Ljud man på den afroamerikanska

sidan velat och vill kunna producera. Den afroamerikanska sångtekniken är med andra

ord en ändamålsenlig sångteknik. Några tecken på att afroelevernas sångstudier vid

KN~I leder till att de likriktas i sitt sätt att sjunga har jag inte kunnat finna. Tvärtom

tycks de uppmuntras att utveckla egna, personliga "sound".

SLUTORD

Jag påbörjade mitt arbete med denna uppsats präglad av en rad föreställningar om

klassisk och afroamerikansk sång. Några av dessa har visat sig avspegla om inte hela

verkligheten så ett utsnitt ur den. I flera fall -långt fler än jag kunnat redovisa i min

uppsats -har det emellertid visat sig vara tvärtom; min verklighetsbild har delvis

färgats av mina föreställningar, av mina vanföreställningar. Man 1är sig mycket av att

skriva uppsats! Har jag då lyckats uttömma ämnet för min undersökning? Nej,

naturligtvis inte. För framtida "forskare" i ämnet finns en hel del att bita i. Man skulle

exempelvis kunna undersöka folkmusikvokalisters sångteknik i förhållande till klassiska

och/eller afroamerikanska vokalisters sångteknik. Man skulle även kunna utföra en

liknande undersökning som den jag utfört i min uppsats, men på ett mer praktiskt (eller

handgripligt) sätt, företrädesvis i samarbete med en elev/anställd vid KTH så att de

instrument man där använder i sin forskning om rösten kan nyttjas. Att ställa min

undersökning mot en mer praktisk sådan skulle kunna vara intressant, om inte annat

för att se om mina på teoretisk väg dragna slutsatser håller även i verkliga livet.
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