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English title: ”Everyone should be able to sing. It’s really just technique” – A study of 

singer student’s perceptions of and expectations of singing lessons 

 

Svensk titel: “Alla skulle kunna sjunga. Det är verkligen teknik” – En studie av 

sångelevers uppfattningar om och förväntningar på sånglektioner 

 

Abstrakt 
I denna uppsats presenteras en glimt av upplevelserna och förväntningarna hos 

förstaårselever på gymnasiet som studerar musik. Syftet med studien är att bidra till en 

tydligare uppfattning kring hur sångelever ser på sånglektioner i början av deras 

utbildning samt vad de förväntar sig från deras lektioner och av sångpedagogerna. För att 

få fram ett material för studien så har elever som går sin första termin på estetiska 

programmet med inriktning musik intervjuats. Därefter har Interpretative 

Phenomenological Analysis använts för att analysera materialet. Den fenomenologiska 

grunden i detta teoretiska ramverk erbjuder ett neutralt perspektiv där förutfattade 

meningar i så stor utsträckning som möjligt plockas bort. Detta görs i syfte att få en så 

bred och tydlig bild av elevernas egna tankar och upplevelser som möjligt. Resultatet 

visar att eleverna är medvetna om sin egen utveckling men att de upplever att de saknar 

kunskap inom området och att sångpedagogen kan bidra med kompetens och ett kritiskt 

öga i syfte att underlätta deras utveckling som sångare. De huvudsakliga områdena av 

undervisningen som eleverna tar upp som viktiga är: feedback, en bra relation till 

sångpedagogen samt en tydlig struktur på undervisningen där elevernas utveckling och 

individuella förutsättningar står i fokus. 

 

Nyckelord 
Sånglektioner, Sångelevers förväntningar, Fenomenologisk analys, Feedback, Mästare-

lärling 
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1. Inledning 
Idén till studien kommer från flera olika källor och centralt är begreppet bildning. Till 

skillnad från utbildning som styrs av yttre faktorer så menar Liedman (2017) att kärnan i 

bildningsbegreppet ligger i att det styrs av individens inre intressen och kunskapsbegär. 

Det är i min mening centralt för lärandet att drivkraften för lärandet kommer inifrån, att 

det är eleverna själva som vill lära sig och det är först då som det kan uppstå en 

kollaboration mellan elev och lärare som berikar processen för båda parter. Detta 

tankesätt går i linje med Deweys (Säljö, 2017) tankar kring lärande som förknippas med 

uttrycket ‘learning by doing’ som kom ur hans idéer om inquiry där lärandet utgår från 

ett problem eller frågeställning. Dewey uttrycker det så att “Vi tänker bara när vi 

konfronteras med ett problem” (Säljö, 2017. s.249) och han föreslog därför att 

undervisningen ska vara rotad i ett aktivt problemlösande med koppling till elevernas 

levda erfarenheter. 

 

För att kunna skapa dessa sammanhang som eleverna kan relatera till behövs först en 

förståelse för elevernas situation, deras uppfattningar och förväntningar. Syftet med 

studien är därför att samla in material som kan användas i denna arbetsprocess, men fokus 

på sångundervisning på gymnasiet och specifikt första året på estetiska programmet med 

inriktning musik. Anledningen till att just denna målgrupp har valts är att elever som 

börjar på gymnasiet kommer från många olika bakgrunder med varierande erfarenhet av 

musik och sång, och därför är det viktigt att bilda sig en övergripande förståelse av 

elevernas varierande perspektiv och eventuella gemensamma element de har. 

 

Allt detta ska dock knytas till läroplanen väl ute i praktiken och det finns flera områden 

att relatera det till. För det första så är skolans värdegrundsuppdrag (Skolverket, 2011) 

djupt förenligt med detta synsätt, då undervisningen ska vara inkluderande och likvärdig 

oavsett elevernas förutsättningar och en förståelse för dessa är en nödvändighet för att 

likvärdighet i undervisningen ska kunna uppnås. Det går även att titta till läroplanens fyra 

F, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Om Deweys modell för lärande (Säljö, 

2017) tas för att fungera så kan det antas att den helhetsförståelse han talar om bör leda 

till en solid blandning av de olika kunskapsformerna som läroplanen målar upp, då de 

tillsammans ses bilda en enhetlig kunskap om något. 

 

Läroplanen vill att eleverna ska utveckla en stabil kunskapsbas som de kan stå på i sina 

fortsatta liv. Om elevernas perspektiv har någon inverkan på undervisningssituationen 

och dess resultat behöver vi sätta oss in i deras tankar, uppfattningar och förväntningar 

och det är den idén som ligger bakom denna uppsats. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vilka förväntningar på och uppfattningar om 

sångundervisningen som finns hos fyra sångelever som går första året på en estetiska 

programmet med inriktning musik. Detta för att kunna hitta återkommande element som 

kan nyttjas för att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna. 

 

Frågeställningar: 

Vad har fyra sångelever på gymnasiet för uppfattningar om sång och sångundervisning? 

Vad förväntar sig de fyra sångeleverna på gymnasiet av sångundervisningen? 

 

 

3. Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som studien lutar sig mot. Först läggs 

fokus på forskning på studenter och elevers upplevelser och förväntningar av studier, följt 

av forskning rörande sociala aspekter inverkan på deras upplevelser. Därefter  presenteras 

återkoppling som en viktig aspekt av undervisning och slutligen går den sista delen 

igenom konceptet mästare-lärling. 

 

3.1. Studenter och elevers upplevelser och förväntningar 

 

Kokotsaki (2017) har i en studie undersökt brittiska musikstudenters attityder till musik 

under deras övergång till den brittiska sekundärskolan. I denna studie identifieras och 

kartläggs olika element som eleverna ser som viktiga i musikundervisningen. I resultatet 

går det att se att eleverna vill vara musikaliskt aktiva och engagerade i ett praktiskt och 

interaktivt arbete, gärna med social karaktär, snarare än att sitta och skriva. Läraren är 

också en nyckelfaktor för hur elevernas musikaliska involverande yttrar sig och roliga 

och avslappnade lektioner ses som viktigt. Eleverna uttrycker även att de vill känna sig 

delaktiga i undervisningen och att de får göra val som de upplever är betydande. 

Tillsammans med detta så är det även viktigt för eleverna att de upplever en känsla av att 

de lär sig och utvecklas i kombination med att de har möjligheten att påverka sitt eget 

lärande. Kokotsaki (2017) nämner att det går att observera att elevernas entusiasm sjunker 

efter att de börjar sekundärskolan och lyfter fram relationen mellan lärare och elever som 

viktig för övergången till sekundärskolan samt fortsatt under de första åren. 

 

Kokotsakis (2017) fynd går att relatera till två studier genomförda av Appleton-Knapp 

och Krentler (2006) där de undersökt förhållandet mellan studenters förväntningar på 

utbildning och deras tillfredställelse med resultatet. Studien genomfördes med studenter 

som tog affärskurser vid San Diego State University i USA och resultatet av studierna 

visar på att studenters förväntningar har en viss påverkan på deras tillfredställelse med 

kurserna. I de fall där förväntningarna möts eller överträffas syns högre tillfredställelse 

än i de fall där förväntningarna inte möts. De upplevda förväntningarna skiftar dock under 

kursens gång. Detta syns särskilt i den andra studien där studenternas rapporterade 

förväntningar inte överensstämde med vad de tidigare rapporterat och det föreslås att detta 

beror på att när studenterna ombeds att minnas deras tidigare förväntningar rekonstruerar 

de dem och denna rekonstruktion påverkas av starkare och nyare minnen. 

 

För att hantera elevers förväntningar föreslås att lärare frågar studenter om vad deras 

förväntningar är redan under kursens första dag, både vad gäller lärande samt hur kursen 
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kommer att fungera (Appelton-Knapp & Krentler, 2006). Detta möjliggör för läraren att 

justera eventuella orealistiska förväntningar och presentera mer realistiska samt erbjuder 

en bas för läraren att utvärdera lärandemål för kursen utifrån. Det lyfts även att utöver 

kursens upplägg och vad eleverna kan förvänta sig att lära sig så är det fördelaktigt att 

informera eleverna om vad de kan förvänta sig gällande själva kursupplevelsen i sig. Att 

förbereda elever på eventuella jobbiga eller tråkiga delar av kursen gör att de kan justera 

sina förväntningar i förväg vilket gör att eleverna inte blir överraskade av de svårare 

segmenten, som annars skulle riskerat ha påverkat tillfredsställelsen mer negativt. 

 

Burland och Pitts (2007) har undersökt förväntningar och erfarenheter hos brittiska 

universitetsstudenter som går första året på en musikutbildning. I resultatet syns 

studenternas attityder till lärande och det visar sig att studenterna i början av utbildningen 

har höga förväntningar på möjligheterna att framträda men det kunde också ses en 

generell rädsla för misslyckanden och att inte prestera och framstå som kompetent, både 

musikaliskt och akademiskt. Det fanns dock även mer entusiastiska attityder och flera 

studenter såg fram emot möjligheterna att lära sig nya saker och att träffa likasinnade 

människor. Studien visar även att de studenter som från början hade en stark identitet som 

musiker uppvisade större självförtroende både vad gäller det musikaliska och akademiska 

medan motsatsen kunde synas hos de som var mindre säkra på sin roll som musiker. 

Nivåskillnader i musikaliska färdigheter bland studenterna spelar även en roll när det 

kommer till självförtroendet och de studenter som upplever att de ligger på en lägre nivå 

än övriga uttrycker en större oro. 

 

3.2. Den sociala skolmiljön och dess inverkan på skolupplevelsen 

 

Det syns tydligt i Burland och Pitts (2007) studie att det finns en utbredd oro när det 

kommer till den akademiska aspekten av utbildningen och deras identiteter som 

universitetsstudenter i musik är fortfarande i ett tidigt stadie och bräckliga. Många 

studenter uttrycker att de upplever att de inte blivit tillräckligt förberedda för högre studier 

i tidigare skolår, dock så verkar inte detta komma från något konkret exempel. 

Studenterna visade dock på ett starkare självförtroende mot slutet av terminen och de 

trubbel som de upplevde kan tolkas som en förändring av deras lärandeidentitet. 

 

Studenternas förmåga att knyta vänskapsband hade en tydlig effekt på deras upplevelse 

av att känna sig involverade i utbildningen (Burland & Pitts, 2007). Många uttrycker som 

tidigare nämnt en oro som härstammar från deras jämförande med de andra studenterna. 

Studenternas känsla av trygghet och gemenskap påverkar deras lärande då de är mer 

benägna att ställa frågor om de känner sig tillräckligt trygga. En viktig del i elevernas 

trygghetskänsla var deras relationer till instrumentlärare och enskilda lektioner med 

läraren gav möjlighet till regelbunden återkoppling vilket hade en kompenserande effekt 

på deras oro gällande hur de ligger till musikaliskt jämfört med övriga studenter. 

 

Burt och Mills (2006) har också utfört en studie på musikstudenters attityder och 

erfarenheter och följer dem före och under deras första år vid college. Studien hittar tre 

punkter som lyfts fram som viktiga för studenternas utveckling som musiker. Den första 

är studenternas första framträdande vid college, den andra rör hanterandet av 

mindervärdeskänslor hos studenterna i relation till att vara en av många skickliga musiker. 

Slutligen så rör den sista punkten vikten av återkoppling som en viktig del i byggandet 

av studenternas självförtroende för deras musicerande. 
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Gällande det första framträdandet för jämlikar så finns det en utbredd oro inför det hos 

många studenter (Burt & Mills, 2006). Det föreslås att stor vikt läggs på detta i första året. 

Dels kan studenterna lägga det bakom sig och dels betyder ett lyckat framträdande att 

studenternas oro för att inte nå upp till kraven i utbildningen potentiellt kan minskas. 

Samtidigt så kan resultatet av att detta uppspel inte genomförs bli att studenternas oro för 

att spela inför andra förstärks vilket kan ha en skadlig effekt på deras fortsatta utbildning. 

Många studenter upplever mindervärdeskänslor som kommer från att deras musikaliska 

skicklighet inte längre särskiljer dem och att de nu upplever sig själva som enbart en i 

mängden (Burt & Mills, 2006). Att övervinna dessa känslor är av stor vikt då det gör det 

möjligt för studenterna att fokusera på sin egen nivå och utveckling och det första 

framträdandet kan ha en positiv effekt på denna process. 

 

3.3. Återkoppling 

 

Den tidigare forskningen visar tydligt att återkoppling bör ses som en viktig del av 

undervisningen då det kan bidra positivt till elevernas utveckling på flera olika områden. 

Burt och Mills (2006) lyfter till exempel att positiv kritik kan leda till ett ökat 

självförtroende, men även att konstruktiv kritik kan ha en positiv effekt då det skapar en 

känsla av kontroll över det egna lärandet. Burland och Pitts (2007) nämner också 

återkoppling som essentiellt för studenternas utveckling och självförtroende och att 

återkopplingen ger studenterna en möjlighet att känna att de har kontroll över sitt eget 

lärande. De nämner även att denna känsla av kontroll kan nås genom andra medel, såsom 

att ta egna initiativ att skapa lärandemöjligheter då dessa möjliggör alternativa kriterier 

för en känsla av framgång. Återkoppling är dock den faktor som det går att säga att läraren 

har mest direkt kontroll över när det kommer till detta. Allt detta kan gå att knyta vidare 

till det Kokotsaki (2017) skriver om att elevernas entusiasm är beroende av relationen 

mellan lärare och elever. 

 

3.4. Lärling och mästare 

 

Relationen mellan elever och lärare lyfts i samtliga studier som presenterats tidigare. En 

relationsmodell som går att se inom musikundervisning är olika former av en mästar-

lärlingsrelation (Burwell, 2012). Lärlingsskap inom musiken har historiska rötter långt 

tillbaka, däremot så finns det idag en mångtydighet i termen och det är därför ett begrepp 

som är svårt att nyttja effektivt i diskurser. Det går dock att se lärlingskapet som en 

metafor där fokus riktas mot den specifika karaktären i den involverade aktiviteten. 

 

Inom musiken har lärlingskapet historiskt och även idag setts som ett kritiskt steg för 

blivande musiker, där en mästare ses bidra med många viktiga delar för en framgångsrik 

utveckling (Burwell, 2012). På senare tid har dock den affektiva aspekten av lärande 

börjat bli uppmärksammad och nya nyanser i relationen mellan en mästare och en lärling 

blir synliga. Det är vanligt att den personliga och emotionella aspekten av förhållandet 

betonas och mästaren får en slags mentorsroll som sträcker sig utöver det strikt 

ämnesmässiga. Det är därför inte ovanligt att mästaren och lärlingen knyter starka band. 

 

Mästaren får en betydande auktoritet och denna har en påverkan på formationen av 

lärlingens identitet och personlighetsutveckling (Bjurwill, 2012). Denna auktoritet ses 

karaktärisera varje konkret fall av ett lärlingsskap och kan från ett perspektiv ses som en 

nödvändig och produktiv resurs och något som ses som accepterat och till och med 

önskvärt hos elever. 
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Ett koncept som relaterar till lärling-mästare är Master Learning (Burwill, 2012) där 

fokus ligger på hur lärlingen lär sig från att arbeta med mästaren. Här ses lärlingen som 

en del av ett practicum där närmanden av projekt från verkliga livet blir centrala, en 

simulerad miljö där lärlingen är delvis skyddad. Här får mästaren en inte nödvändigtvis 

lika dominant position som i den klassiska tolkningen av rollen och denne blir mer 

vägledande och agerar som en coach som demonstrerar, ger råd, ifrågasätter och kritiserar. 

Practicum involverar ofta fler elever och de lär sig delvis från att fördjupa sig i praktiken 

och genom exponering till det (Burwill, 2012). 
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4. Teoretiskt ramverk 
Studiens teoretiska ramverk är hämtat från IPA – Interpretative Phenomenological 

Analysis (Smith, Flowers & Larkin, 2009). 

 
IPA is a qualitative research approach committed to the examination of how people make 

sense of their major life experiences. IPA is phenomenological in that it is concerned with 

exploring experience in its own terms. The philosopher Edmund Husserl famously urged 

phenomenologists to go ’back to the things themselves’ and IPA research follows his lead 

in this regard, rather than attempting to fix experience in predefined or overly abstract 

categories. 

(Smith, Flowers & Larkin, 2009. s. 1) 
 

 

IPA hämtar sina grunder huvudsakligen från två vetenskapliga synsätt. Det första och det 

fundamentala synsättet är fenomenologi (Smith, Flowers & Larkin, 2009) som studerar 

erfarenheter och upplevelser och det andra är hermeneutiken. Genomgående hos 

fenomenologiska tänkare så finns ett intresse för hur upplevelsen att vara människa är i 

alla dess olika aspekter med ett särskilt fokus på det som vi ser som viktigt för oss. Husserl 

(Smith, Flowers & Larkin, 2009), som kan ses som grundaren till den fenomenologiska 

rörelse, sökte ett sätt att mer precist kunna känna sin egen upplevelse och att finna dess 

essentiella delar. Dessa delar ansåg Husserl kan transcendera deras tillfälligheter och 

användas för att belysa även andras upplevelser. Husserl skrev att vi bör gå tillbaka till 

tingen själva (Smith, Flowers & Larkin, 2009. s. 12) och han menar att vi måste se till 

själva upplevelsen av medvetenhet och förbi de olika hinder som kan komma ivägen för 

det.  Genom att titta på varje enskild sak i sig så kan vi undkomma vår vana att för hastigt 

kategorisera in dem i tidigare etablerade system. Denna position kallas för bracketing 

eller fenomenologisk reduktion (Smith, Flowers & Larkin, 2009). 

 

Ett fenomenologiskt perspektiv innebär i principen att uppmärksamhet riktas bort från 

objekt i världen och istället inåt mot vår uppfattning av dem, det som upplevs i 

medvetandet hos en individ (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Husserl föreslår reduktion 

som metod för att uppnå detta, där någonting bryts ned till mindre och mindre 

beståndsdelar för att hitta dess essens. 

 

En annan viktig fenomenologisk tänkare var Heidegger (Smith, Flowers & Larkin, 2009) 

som vidareutvecklar Husserls teorier. Samtidigt tar han ett steg bort från dem mot en 

enligt Smith, Flowers och Larkin (2009) en mer genomarbetad fenomenologi med syfte 

att den skulle bli mer konkret. Dasein är Heideggers ord för människosubjektet och dess 

unika situerade kvalitet och Heidegger ser dasein som inkastad i en reda existerande värld 

som den inte kan bli bortkopplad från på ett meningsfullt sätt och den har en reflexiv 

medvetenhet om världen där varje dasein är mig själv (Smith, Flowers & Larkin, 2009). 

En dasein är alltid situerad i en kontext och det fenomenologiska konceptet 

intersubjektivitet är centralt i detta. Smith, Flower och Larkin (2009) beskriver 

intersubjektivitet som “…the shared, overlapping and relational nature of our engagement 

in the world" (Smith, Flowers & Larkin, 2009. s. 17). Intersubjektivitet innebär alltså att 

våra upplevelser existerar i relation till andra subjekt. Subjektet, dasein, existerar i en 

värld full av "...objects and relationships, language and culture, projects and concerns" 

(Smith, Flowers & Larkin, 2009. s. 21) och även om våra upplevelser är våra egna så 

existerar de i relation till vår omvärld. 
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Heidegger kopplar även hermeneutiken till fenomenologin (Smith, Flowers & Larkin, 

2009) där hermeneutiken är en teori fokuserad på tolkning. En analys kräver en nära och 

tolkande relation till det som analyseras av analytikern och detta är anledningen till varför 

Heidegger anser att hermeneutiken har en stark koppling till fenomenologin. Det går inte 

att helt koppla bort sig själv från ens omvärld och då analys kräver en nära och tolkande 

relation till fenomenen som analyseras krävs ett ramverk för tolkning som hermeneutiken 

bidrar med. Då människor inte nödvändigtvis är medveten om sina förutfattade meningar 

krävs ett reflekterande och cykliskt tillvägagångssätt i reduktionen och här passar den 

hermeneutiska cirkeln (Smith, Flowers & Larkin, 2009) bra in som ett verktyg. Den 

hermeneutiska cirkeln tittar på relationen mellan delarna och helheten av någonting. För 

att kunna förstå helheten studeras delarna och för att förstå delarna studeras helheten. 

Detta resulterar i en cyklisk process av tolkning som blir en central del av analysprocessen 

i IPA. 
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5. Metod 
Det följande kapitlet behandlar studiens metodologiska grund och tillvägagångssätt. 

Först presenteras metoden för insamlande av material följt av analysprocessens grunder. 

Efter detta så redogörs för själva genomförandet, först med fokus på urval samt 

genomförandet av intervjuerna och därefter själva analysprocessen. Slutligen så 

presenteras studiens etiska ställningstaganden och dessa har tagits hänsyn till. 

 

5.1. Semistrukturerade intervjuer 

 

Syftet med studien är att utröna vilka uppfattningar och förväntningar som finns hos 

sångelever i årskurs ett på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. För att 

komma fram till detta har den kvalitativa datainsamlingsmetoden intervju valts (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015), där enskilda elever har ställts frågor rörande deras syn och 

tankar på sånglektioner. Anledningen till att metoden har valts är för att kunna ställa mer 

avancerade frågor samt följa upp med ytterligare frågor baserade på informanternas svar. 

Möjligen skulle material kunna inhämtas från fokusgruppsintervjuer (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015), där flera informanter intervjuas samtidigt, dock kan det 

tänkas att det blir en ytligare nivå på svaren då vissa elever möjligen håller tillbaka vissa 

tankar på grund av klasskamraters närvaro. Den enskilda intervjuformen har 

förhoppningsvis effekten av att eleverna känner sig trygga att yttra sig ohämmat om 

ämnet. 

 

Upplägget på intervjuerna var relativt fritt, med en serie frågor på olika områden att ta 

avstamp i. Sedan följs informanternas svar upp med följdfrågor som skräddarsys i stunden 

för att få ett djup i materialet. Intervjuerna kommer att spelas in, vilket kan tänkas vara 

hämmande för vissa människor, men informanterna kommer att meddelas om detta i 

förväg för att de ska kunna förbereda sig på det, och inspelningsutrustningen kommer att 

vara så obskyr som möjligt för att inte dra uppmärksamhet. 

 

5.2. Analys 

 

Analysprocessen har hämtat inspiration utifrån de riktlinjer som Smith, Flowers och 

Larkin (2009) presenterar. De lyfter att IPA inte har någon fastställd metod för att bearbeta 

data utan karaktäriseras utav olika gemensamma processer och principer. Analys i IPA 

kräver att den som utför analysen tänker kreativt och använder sin fantasi för att flexibelt 

applicera dessa processer och principer. Viktigt att ha i åtanke är att utifrån Heideggers 

tankar om Dasein som situerade i världen som både en del av och delad från den så  blir 

slutresultatet alltid en produkt av den som utför analysens uppfattning om hu de 

medverkande tänker. Det är därför viktigt att vara tydlig med analysprocessen för läsaren 

och en sammanställning av upplägget för studiens analys följer nedan. 

 

En initial analys av materialet görs vid själva transkriptionen, där en första överblick av 

materialet bildas. Efter transkriptionen så läses materialet igenom ett flertal gånger och 

alla tankar som dyker upp vid läsningen antecknas ned för att lättare kunna ignorera dem 

vid nästa läsning. Syftet med denna fas är att deltagarna ska bli analysens fokus och 

anledningen till anteckningarna är främst att kunna sortera bort de första intrycken i syfte 

att komma så nära deltagarnas upplevelser som möjligt. 

 



  

9 

I analysprocessens andra fas så identifieras de specifika sätt som deltagarna pratar om 

olika objekt och deras uppfattningar och tankar om dem. En vidare bekantskap med 

materialet stiftas här och de aspekter av materialet som sticker ut för analytikern 

antecknas. Syftet här är att få tydliga och läsbara kommentarer till transkriptionen som 

går att använda i analysprocessens nästa fas. Varje rad av transkriptionen behöver 

granskas analytiskt där frågor ställs angående orden, meningarna och fraserna och vad de 

betyder för analytikern samt vad de skulle kunna betyda för deltagaren. Detta görs via fri 

analys och det finns egentligen inga regler för processen förutom att saker ska tas för 

givna och som de presenteras för att ligga så nära deltagarens explicita mening med det 

som sagts. Kommentarer på materialet antecknas där det som framträder som viktiga 

objekt för deltagaren i en beskrivande form. 

 

Härnäst så analyseras transkriptionen på ett mer konceptuellt plan där analytikern gör en 

mer tolkande läsning av materialet. Tanken här är att hitta deltagarens övergripande 

förståelse av olika ämnen och detta görs genom att analytikern ställer sina egna 

upplevelser och ackumulerad kunskap i relation till transkriptionen för att hitta ett flertal 

olika möjliga betydelser. 

 

Efter att detta gjorts så dekonstrueras (Smith, Flowers & Larkin, 2009) transkriptionerna 

där strukturer bryts isär och paragrafer läses baklänges, mening för mening. Detta för att 

erbjuda ett nytt perspektiv att se transkriptionen från och möjliggöra en ny förståelse för 

vad som sägs. 

 

Nästa steg blir att reducera nivåerna av detalj och utveckla olika teman som framträder i 

texten. Viktigt här är att behålla en komplexitet hur de olika delarna relaterar till varandra 

för att kunna röra sig fram och tillbaka i analysen. Här blir den hermeneutiska cirkeln 

extra betydelsefull, då en helhet reduceras till delar. Resultatet av denna detaljreduktion 

blir en kombination av analytikern och deltagarnas perspektiv och kan ses som en 

kollaborativ produkt. Analytikern letar efter vad som är kärnan i de kommentarer som 

gjorts i de tidigare delarna analysprocessen som dokumenteras som teman som framträder 

i texten. 

 

I nästa fas så analyseras de olika teman som funnits i syfte att hitta samband mellan dem. 

Detta görs med hjälp av några olika verktyg. Abstraktion innebär att de teman som 

identifieras i den initiala analysfasen analyseras och grupperas utifrån mönster som kan 

identifieras. Likartade teman grupperas in i ett överordnat tema och ges ett namn som 

speglar helheten (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Inordning, eller Subsumption på 

engelska, liknar abstraktion i det att överordnade teman grupperas ihop för att uppnå 

ytterligare en grad av överordning (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Polarisering innebär 

att motsatsförhållanden mellan teman undersöks och där skillnader får fokus snarare än 

likheter. Detta kan erbjuda möjligheter att organisera analysen på en högre nivå (Smith, 

Flowers & Larkin, 2009). Slutligen så används funktion som verktyg där teman grupperas 

utifrån vilket/vilka syften de fyller (Smith, Flowers & Larkin, 2009). 

 

Efter denna process så ska ett resultat ha nåtts där en nyanserad bild av deltagarnas 

upplevelser förhoppningsvis visas och som kan presenteras och ställas mot tidigare 

forskning. 
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5.3.Genomförande 

 

Denna del behandlar genomförandet av studien och de tillvägagångssätt som använts. I 

kapitel 5.3.1 presenteras själva insamlandet av material och intervjuprocessen beskrivs i 

detalj. Sökandet efter samt kontakten med deltagare för studien beskrivs redovisas först 

följt av själva intervjutillfällena. Därefter går kapitel 5.3.2 igenom analysprocessen och 

hur materialet har bearbetats för att få fram studiens resultat. Genomförandet av den 

analysprocess baserad på IPA som presenteras i kapitel 5.2 redovisas i syfte att ge en så 

tydlig bild av analysprocessen som möjligt och visa hur resultatet tagits fram. 

 
5.3.1. Urval och intervjuer 

Efter att ha bestämt vilket område studien ska undersöka, vilket bakgrunden för 

presenteras i del 2, så flyttades fokus till urval av intervjusubjekt. Då studien riktar in sig 

på gymnasieelever i första terminen av årskurs ett på estetiska programmets 

musikinriktning så kontaktades sju olika gymnasieskolor. Det första steget var att få 

kontakt med sångpedagogerna på skolan för att via dem få kontakt med sångelever i 

årskurs ett som kunde tänka sig att medverka i studien. Efter en period av problem med 

att få svar från både lärare och elever på de olika skolorna var det dock fyra elever från 

två olika gymnasier, med två elever från vardera, som var villiga att ställa upp på intervju. 

Tid för intervjuerna bokades via mail och elevernas skola valdes som plats för 

intervjuerna, både för att det skulle vara så smidigt som möjligt för eleverna att medverka 

samt att antagandet var att eleverna skulle känna sig tryggare i en bekant miljö och 

därmed ha lättare att svara på intervjufrågorna. 

Processen för själva intervjuerna skedde i princip identiskt på de båda skolorna. Jag som 

intervjuare anlände till skolorna en stund innan utsatt tid och väntade in eleverna som 

kom och mötte upp mig efter att deras ordinarie skoldag var slut på eftermiddagen. 

Därefter gick vi tillsammans och letade efter ett enskilt rum att sitta i medan vi småpratade 

och jag presenterade lite närmare vad intervjuerna var till för och syftet med studien. Efter 

att ett enskilt rum hittats, i ena fallet ett grupprum och det andra ett övningsrum, 

intervjuades eleverna enskilt och varje intervju tog 15-20 minuter att genomföra. 

Under själva intervjuerna försökte till en början en lättsam stämning genom att småprata 

medan jag plockade upp papper och pennor. Eleverna fick sedan läsa igenom och skriva 

under två samtyckesblanketter (Bilaga B) samtidigt som jag gick igenom vad de var till 

för. Därefter skrev även jag under blanketterna och eleven fick behålla en av dem medan 

jag behöll den andra. 

Eleven fick välja sittplats först och jag satte mig därefter mitt emot och efter att ha 

bekräftat att eleven godkände att intervjun spelades in gjordes en testinspelning på några 

sekunder för att se så att ljudnivåerna var dugliga. En iPad användes för inspelningssyftet 

och denna placerades på ett bord vid de första intervjuerna och en stol vid de andra. Efter 

att ljudnivåerna testats så inleddes intervjun. Frågorna utgick från en intervjuguide 

(Bilaga A) med tidigare formulerade frågor och uppföljningsfrågor formulerades på plats 

utifrån elevernas svar. Eleverna gavs mycket tid att formulera sina tankar och 

uppmuntrades att prata fritt kring frågorna. Efter att intervjun avslutats tackades eleven 

för sitt deltagande och efter den sista intervjun togs det lite korta anteckningar efter att 

eleverna gått. 
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5.3.2. Analys 

Efter att intervjuerna genomförts inleddes analysprocessen där det första steget var att 

transkribera intervjuerna. Jag lyssnade igenom de inspelade intervjuerna och skrev 

ordagrant ned vad som sades. Transkriptionsprocessen agerade som första genomläsning 

av materialet där en övergripande bild av det insamlade materialet bildades och initiala 

tankar antecknades för att lättare kunna sortera bort dem. 

 

När transkriptionen var slutförd så blev varje intervju genomläst två gånger och därefter 

sorterades varje elevs svar så att svaren på samma fråga kom direkt efter varandra, detta 

i syfte att ge en bättre överblick för vad som sades på varje område. Därefter så gjordes 

en genomläsning av intervjuerna där mina spontana tankar antecknades, något som enligt 

Smith, Flowers och Larkin (2009) gör det lättare att släppa tankarna och sortera bort dem 

vid upprepade genomläsningar. Efter denna genomläsning så gjordes en mer granskande 

genomläsning där sättet som eleverna pratade om olika saker kommenterades på. Detta 

gjordes fras för fras och fråga för fråga. Syftet här var att hitta det som tycks vara viktigt 

för eleverna. 

 

Efter detta så studerades materialet med meningssökande som mål och ett flertal 

alternativa tolkningar togs fram för de saker som eleverna pratade om, hjälpta av 

analytikerns egen bakgrund och tankar. Därefter så gjordes en dekonstruktion och svaren 

lästes baklänges, mening för mening där samma process som tidigare användes för 

granskning och anteckningar. 

 

När väl den grundläggande analysen var färdig så började anteckningarna analyseras 

utifrån vilka teman de presenterade och vad som sågs som kärnan i kommentarerna.  

Temana jämfördes hela tiden utifrån transkriptionen för att se så att de kunde ses som 

relevanta och när alla anteckningar granskats gjordes en snabb genomläsning av dem igen 

för att se om det var något nytt som stack ut eller om det var nånting som kändes som att 

det inte hade samma relevans som först ansågs. De olika temana grupperades sedan 

tillsammans på en rad olika sätt. De teman som observerats abstraherades först och 

grupperades tillsammans med likartade teman som sedan gavs ett överordnat tema som 

ansågs representera gruppen som helhet. Flera teman kunde ingå i flera grupper beroende 

på deras innebörd. De överordnade temana inordnades sedan i ytterligare överordnade 

teman för att nå ännu en nivå av abstraktion och hitta en övergripande helhetsbeskrivning 

av dem. Denna fas av analysen var väldigt flytande och fokus rörde sig fram och tillbaka 

mellan de olika stegen för att flytta sig mellan delarna och helheten, i enlighet med den 

hermeneutiska cirkeln. 

 

Efter detta gjordes även en polariserande gruppering där motsatsförhållanden hamnade i 

fokus och det gjordes även en läsning utifrån vad som tycktes kunna saknas i det som 

visar sig. Därefter så gjordes en gruppering efter funktion och vilka syften de olika temana 

ansågs kunna fylla och slutligen så gjordes ytterligare en inordning för att se om något av 

de nya grupperingarna innebar någon ändring för den tidigare inordningen. 

 

Efter detta ansågs analysen som färdig och en sammanställning gjordes för att lättare 

kunna presentera resultatet samt jämföra med tidigare forskning i diskussionen. 

 

5.4. Etiska ställningstaganden 

 

För att vara etiskt försvarbar har studien utgått från vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa har tagits fram i syfte att forskning inte ska få skadliga 
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konsekvenser för samhället och individer och består av en rad etiska principer för 

forskning. Principerna kategoriseras in i fyra delar; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Denna del behandlar de fyra områdena samt 

hur studien har tagit hänsyn till dem. 

 
5.4.1. Informationskravet 

Informationskravet ser att uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och personer som 

berörs av forskningens syfte ska i så hög grad som möjligt informeras om forskningens 

syfte, att deltagande är frivilligt och att medverkan kan avbrytas när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationen ska behandla allt som kan tänkas påverka 

deltagarnas intresse att delta i studien. 

 

Studien har tagit hänsyn till informationskravet genom att kontinuerligt under hela 

kontakten med deltagarna lyfta studiens syfte samt deras rättigheter. Detta har gjorts både 

under mailkontakten, muntligt samt att alla deltagare fick en kopia av 

samtyckesblanketten (Bilaga B) som de skrev under där denna information finns 

sammanfattad. En dialog fördes även med deltagarna innan intervjuerna inleddes där 

studiens syfte diskuterades på ett avslappnat sätt och där de hade möjlighet att ställa 

frågor. 

 
5.4.2. Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet går hand i hand med informationskravet och kan summeras som att 

deltagarna själva ska ha rätt att bestämma över deras medverkan i en undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att forskaren måste få deltagarnas samtycke, 

vilket i vissa fall behövs från föräldrar/vårdnadshavare om undersökningsdeltagarna är 

under 15 år. Liksom nämnt i informationskravet har även deltagarna rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan, detta utan att det får några negativa konsekvenser för dem. Detta 

beslut får inte påverkas av forskaren och det bör inte finnas några beroendeförhållanden 

mellan forskaren och deltagaren/uppgiftslämnaren. 

 

En samtyckesblankett (Bilaga B) skickades ut till deltagarna via deras lärare där 

information angående de etiska riktlinjerna och deras rättigheter gick att läsa. Denna 

blankett togs även med till intervjutillfället där deltagarna fick skriva under att de tagit 

del av informationen kring de etiska riktlinjerna, deras rättigheter samt att de intygade att 

de hade fyllt 15 år. Deltagarna informerades även att de närsomhelst kan ta kontakt för 

att dra tillbaka sitt samtycke och kontaktinformation för detta har de sedan tidigare. 

 
5.4.3. Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte har åtkomst till dem samt att största möjliga konfidentialitet ska ges till de 

som ingår i en undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifter ska även lagras på ett 

sådant sätt att utomstående inte kan identifiera enskilda personer. 

 

Alla fysiska papper med information om deltagarna lagras i en mapp som endast behöriga 

har tillgång till. All korrespondens via mail sparas på Linnéuniversitetets mailtjänst fram 

tills dess att studien publicerats, varpå korrespondensen raderats. Inget av elevernas 

riktiga namn används i studien utan har ersatts av slumpmässigt valda substitut och den 

enda informationen som delges är att studien är genomförd på gymnasiet samt att 

deltagarna går i årskurs ett på estetiska programmet med inriktning musik. Denna 

information är nödvändig att delge då den rör kärnan i studiens syfte och studien skulle 
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inte vara möjlig att presentera korrekt utan den. Det bedöms dock som icke troligt att 

informationen kan användas till att identifiera någon av studiens deltagare. 

 
5.4.4. Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet relaterar till användandet av de insamlade uppgifterna och att dessa 

enbart ska användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna får inte 

användas i kommersiellt bruk, icke-vetenskapliga syften samt att de utan den berördes 

medgivande inte får användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar denne. 

 

Inget av det insamlade materialet används i något annat syfte än till denna uppsats och 

det förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan få tillgång till det och utan 

tillåtelse använda det för andra ändamål. Om det i framtiden skulle bli aktuellt att nyttja 

materialet i studien i fortsatt forskning kommer samtliga medverkande att kontaktas för 

att säkerställa att de godkänner detta samt att de får tillgång till materialet för att kunna 

göra ett informerat val i frågan. 
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som studien kommit fram till. Resultatet 

presenteras utifrån olika huvudområden baserade på återkommande teman i intervjuerna 

med eleverna och tanken är att ge en tydlig och strukturerad bild av vad analysen 

kommit fram till. I 6.1 presenteras fynden som rör elevernas syn på utveckling och dess 

centrala roll i deras syn på sånglektioner och vilka förväntningar de har. 6.2 behandlar 

elevernas syn på och relation till sångpedagogen. 6.3 rör elevernas tidigare erfarenheter 

av sång och vilka gemensamma nämnare som observerades på det området. 6.4 tar upp 

hur eleverna ser på sånglektionernas struktur och vad det förväntar sig ska ingå i en 

sånglektion. 6.5 tittar på den väldigt starka önskan om kontinuerlig återkoppling som 

eleverna uttrycker. 6.6 går igenom hur elevernas relation till sina egna röster har 

uppfattats. Slutligen så behandlar 6.7 elevernas egna övande, hur de förhåller sig till det 

och vilka element som återkommer i de olika intervjuerna 

 

6.1. Utvecklingsfokus och sång som kompetens 

 

I samtliga av studiens intervjuer observerades ett starkt fokus på utveckling. Oavsett 

område så låg progression i lärandet och sånglig utveckling som en kärna i elevernas 

svar. När Edvin får frågan om vad han tänker på när han hör ordet sånglektion så svarar 

han ”Nu i ettan här så går vi igenom väldigt mycket med teknik, för det är ju folk som 

kommer hit och som aldrig har haft en sånglektion innan. Och då är det ganska viktigt 

att ha teknik och veta hur man använder rösten rätt”. Fortsatt i intervjun så är det tydligt 

att Edvin ser på sång som någonting som det går att bli bättre på och utveckla en 

kompetens inom. Även de andra eleverna delar Edvins syn och Mira beskriver att hon 

”Inte kunde sjunga innan jag började på sånglektioner, att jag hade kanske en röst men 

jag kunde inte sjunga för att det är så sjukt mycket teknik i att sjunga som man inte har 

nån koll på innan man får undervisning om det”. Sång som kompetens, något som 

kräver teknik är genomgående i intervjuerna men det är även ett synsätt som är relativt 

nytt för eleverna. ”Innan har jag bara sjungit” berättar Molly gällande hennes nyfunna 

medvetenhet om sångteknik. Det är tydligt att i övergången från grundskolan till 

gymnasiet så har eleverna blivit mer medvetna om vilka möjligheter som finns gällande 

deras utveckling samt deras förutsättningar, något som eleverna beskriver som en 

positiv upplevelse. 

 

Det allra tydligaste exemplet på denna varseblivning om sånglig förmåga som något 

som går att träna sig till syns i ett av Miras svar. ”Ja, men jag gör ju det! Att kunna 

sjunga, det är ju verkligen nåt man bara tränar upp. Alla skulle kunna sjunga. Det är 

verkligen teknik, precis som om man skulle öva piano” berättar hon som svar på frågan 

om hon märker av någon förbättring i hennes sångmässiga förmåga. Denna känsla av 

utveckling syns även i andra intervjuer. En av eleverna, Tilda, beskriver flera aspekter 

av sin sång som hon känner att hon blivit bättre på redan efter de första månaderna av 

sånglektioner. Överlag så tycks eleverna se sång som något som går att dekonstruera 

och göra förståeligt, och som är nåbart för alla. 

 

Med denna bild av sång som kompetens uttrycker även eleverna ett starkt driv att 

utveckla sina kunskaper och förmågor i sång och de har alla lätt att uttrycka vilka 

områden de vill förbättra när det kommer till deras sång. En stark önskan om att bli 

utmanade under sånglektionerna är tydlig i alla intervjuer och särskilt Edvin trycker på 

denna punkten. ”jag vill, vill verkligen bli utmanad, för att att det här är liksom 

någonting som jag verkligen vill!”. Samtidigt så får det inte vara för svårt, då det 
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uttrycks en viss frustration med att känna att det inte görs några framsteg och att 

utvecklingen stannar till. 

 

 

6.2. Sångpedagogens roll 

 

Sångpedagogen var en central gestalt i elevernas vittnesmål, både explicit och implicit. 

Eleverna lyfte fram sångpedagogen som en källa för inspiration och motivation, expertis 

och handledning samt som ett socialt ankare. Dessa roller framträdde i samtliga 

intervjuer, med störst vikt gällande förväntningarna på pedagogen som en källa till 

kunskap för utveckling samt ett socialt stöd i lärandeprocessen. 

 

Eleverna uttrycker att sång är något väldigt personligt och det finns en tydlig sårbarhet i 

detta. De säger att det därför är viktigt att det går att känna sig trygg tillsammans med 

sångpedagogen och tanken verkar vara att detta underlättar att vara sårbar inför 

sångpedagogen. På frågar hur en bra sångpedagog är så svarar Edvin att ”...en bra 

sångpedagog är någon som kan mycket, vet hur det är att vara liksom tonåring” och pratar 

om hur sångpedagogen behöver ta hänsyn till elevernas dagsform. Alla eleverna nämner 

också att de vill att sångpedagogen ska vara rak och ärlig med eleverna. ”En bra 

sångpedagog är rak. Inte taskigt rak, men jag har väldigt svårt för det här om man är ärlig” 

berättar Molly och nämner även att det är viktigt att sångpedagogen är respektfull. 

Trygghet på sånglektionerna och med sångpedagogen är centralt för alla fyra elever och 

återkommer ständigt i deras svar. En bra social relation med sångpedagogen ses alltså 

som väldigt viktig och som en förutsättning för en fungerande undervisningssituation där 

respekt och förståelse för elevens situation är av stor vikt. 

 

I beskrivningarna så presenteras sångpedagogen som någon som innehar stor kunskap 

och förståelse om sång medan eleverna själva inte har det. Tilda ser den perfekta 

sångpedagogen som någon som är ”...öppen i väldigt många genrer och att man kan 

väldigt mycket, tekniker typ, som man kan använda sig av och lära sig, för att alla eleverna 

man får antar jag är väldigt personliga i hur dom sjunger och vill sjunga”. Det finns en 

viss underkastelse i elevernas bilder av bra sångpedagoger vilket kan ses i ett utdrag från 

intervjun med Mira: ”Efter att jag sjungit nånting så säger [sångpedagogen] ”det här 

gjorde du bra och det här kan du behöva jobba med” och hur jag ska jobba med det också”. 

I detta så syns det att eleverna har en medvetenhet och acceptans för den hierarkiska 

relationen mellan elev och sångpedagog. De ser sångpedagogen som någon som sitter på 

lösningar som de inte har tillgång till på egen hand. Sångpedagogen presenteras som en 

förebild och en expert och relationen som uttrycks skulle kunna beskrivas som en mellan 

mästare och lärling. Sångpedagogen förväntas observera eleven och göra en kritisk 

granskning för att sedan presentera en lösning till hur eleven ska komma vidare i sin 

utveckling. Vissa av eleverna uttrycker att de vill att deras önskemål om lektionernas 

riktning ska tas med i beräkning men de tycks ändå lägga de slutgiltiga besluten nästan 

helt i sångpedagogernas händer. 

 

6.3. Elevernas tidigare erfarenheter av sång 

 

Samtliga elever berättade att sång och musik varit en del av deras liv majoriteten av deras 

uppväxt. Däremot var det inte alla som hade tagit sånglektioner tidigare. Endast två av de 

tillfrågade hade tidigare erfarenhet av sånglektioner och dessa hade enbart tagit lektioner 

under några års tid. De vittnade även om att de upplevde sånglektionerna på gymnasiet 
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som på en högre nivå, med högre krav men även ett tydligare fokus på utveckling och 

driv från sångpedagogernas sida. ”Sånglektioner, ja jag började ta sånglektioner på 

kulturskolan när jag gick i sjuan, så jag har haft nu då, i tre år innan gymnasiet också. 

Men det är lite skillnad märker jag ju” berättar Mira. 

 

Som tidigare nämnt så var dock musik en stor del av alla elevernas uppväxt. Kulturskolan 

och kyrkan verkar ha stått för en stor del av elevernas tidigare musicerande, med körsång 

i olika sammanhang, individuella instrumentlektioner för olika instrument samt 

engagemang i band. Musik och även sång har alltså varit närvarande hos samtliga elever 

även innan gymnasiet, även om strukturerna för detta har varierat. 

 

6.4. Lektionens struktur 

 

När det kommer till lektionernas upplägg så uttrycker eleverna en önskan om att det ska 

finnas en tydlig struktur, en mall som ligger som grund för varje veckas lektioner. 

Samtidigt så behöver det finnas en flexibilitet i strukturen så att mindre ändringar kan 

göras beroende på elevens önskemål. På frågan om hur en bra sånglektion ser ut så tar 

Mira upp båda dessa delar. ”Det är bra att ha en struktur på sånglektionerna, det tycker 

jag verkligen, att man har en mall som man följer för varje sånglektion, så man hinner 

med. Men jag skulle också säga att det är ganska så bra att kanske inte bara fastna vid den 

utan att om jag kommer med en fråga, att man helhjärtat möter den frågan och förklarar. 

För jag tycker i alla fall att det är så jag lär mig mest”. Två huvudsakliga delar 

uppmärksammades i analysen: Uppvärmning och repertoar. Dessa tycks ses som kärnan 

för lektionernas innehåll vilket lektionspassen kretsar kring. 

 

Uppvärmningen ses fylla flera syften, dels som en uppstart av lektionen, dels ett 

röstvårdssyfte samt ett tillfälle att öva på sångteknik. En av eleverna tar upp att den gärna 

får feedback under uppvärmningsfasen. Uppvärmningen tycks alltså ses som något mer 

än enbart en uppvärmning och tycks ses fylla en viktig funktion i deras bild av 

sånglektioner. 

 

Även repertoar ses som en central del i lektionens struktur. Repertoar i det här fallet 

innefattar sånger som eleven tränar på med sångpedagogens ledning och där det 

sångtekniska sätts i en kontext till skillnad från uppvärmningen. Denna del tycks ses 

som den som tar upp större delen av lektionen och det är även här som det blir en 

tydligare kontinuitet mellan lektionerna då eleverna ser på det som att sångerna arbetas 

med över flera lektionstillfällen samt att sångerna blir en central del av elevernas egen 

övning i form av en läxa. 

 

6.5. Behovet av feedback 

 

Något som var väldigt centralt i elevernas önskemål och förväntningar var en ständig 

feedback från sångpedagogen. Samtliga elever uttryckte ett starkt behov av att 

kontinuerligt få veta var de ligger i sin utveckling och vad de behöver arbeta med mer. 

Molly är väldigt tydligen när hon får frågan om vad som är det absolut viktigaste med en 

sånglektion. ”Det viktigaste skulle jag säga, det är ju det man har sånglektioner för, det 

är ju feedback. Alltså att man inte bara går in där och sjunger utan att man verkligen får 

veta vad som är bra eller vad som är dåligt och hur man ska förbättra det”. Här var 

eleverna tydliga med att de vill att sångpedagogen ska vara rak och ärlig och de tog tydligt 

avstånd från sångpedagoger som slätar över saker som är mindre bra. På ett sätt så går det 
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att säga att de ser sångpedagogen som en slags spegel som gör det möjligt för dem att se 

sig själva och sin sång från ett annat perspektiv och därför vill de att den bild som 

sångpedagogen förmedlar tillbaka till dem ska vara genuin. 

 

Sångpedagogen som en nyckel till flera perspektiv är ett återkommande tema, inte minst 

i att eleverna ser sångpedagogen som någon som besitter en expertis inom sång, men även 

någon som kan introducera dem till nya aspekter av sång och musik som innan legat 

utanför deras synvinkel. Exempel på detta är att eleverna genom sångpedagogen utforskar 

nya genrer som de annars inte träffat på tidigare eller endast haft en ytlig bekantskap med. 

”Det är lätt kanske, om jag skulle vara på egen hand, att man fastnar vid en genre eller 

vid att sjunga på ett visst sätt. Men här får man möjlighet att utvecklas och pröva massa 

olika genrer” berättar Mira. Sångpedagogen förväntas även att utrusta eleverna med 

verktyg för att de själva ska kunna analysera sin egen röst och ta kontroll över sin egen 

utveckling. 

 

6.6. Elevernas relation till sina egna röster 

 

I intervjuerna så framgår det tydligt att eleverna ser rösten som något väldigt personligt. 

De uttrycker en medvetenhet om att förutsättningarna för sång varierar från person till 

person och att detta är något som behöver tas hänsyn till av sångpedagogerna. ”Det var 

typ den första lektionen här jag faktiskt insåg att jag kan mer än vad jag trodde” berättar 

Tilda och pekar på att hon fått en större insikt om sin egen förmåga. När eleverna pratar 

om feedback så kompletteras deras önskan om rak och ärlig återkoppling från 

sångpedagogen nästan alltid med att det inte får vara för negativt eller att det måste 

presenteras lösningar för eventuella brister. ”Det är ju så personligt, så man måste vara 

ännu mer försiktig” berättar Mira i relation till hur en sångpedagog ska framföra kritik.  

Det är tydligt i intervjuerna att kritik på sången kan uppfattas som personlig kritik och att 

detta är något de vill att sångpedagogen har i åtanke, som kan ses i Miras svar. Trots detta 

så är dock eleverna positiva till att deras röst kritiseras förutsatt att det är i ett konstruktivt 

syfte och samtliga är måna om att utveckla en större grad av kontroll över den egna rösten 

och att bli mer bekväm med att sjunga. 

 

Något som framkom i analysen var att trots att eleverna hade lätt för att artikulera vad de 

hade lärt sig sen de började ta sånglektioner samt var deras utvecklingsområden ligger, så 

hade de svårt när det kom till frågan vilka delar av deras sång de känner sig mest bekväm 

med. Det tycks som att deras starka fokus på utveckling har tagit fokus från var deras 

styrkor ligger. Detta är intressant i relation till att eleverna uttrycker ett behov av att känna 

sig kompetenta och se sin egen utveckling. 

 

6.7. Det egna övandet 

 

När det kommer till elevernas egna övande så går det att se tre dominanta teman. Det 

första är att eleverna har konstruerat individuella strukturer för övning där det finns 

gemensamma element men som helheten skiljer sig från elev till elev. Återkommande var 

att de spenderade tid på uppvärmning i början på ett övningspass samt att deras sångläxor 

stod i centrum för passens syfte. Edvin berättar hur han brukar sätta sig vid pianot och 

kompa sig själv i övningssituationen medan Tilda spenderar mycket tid med att lära sig 

texten. 
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Det andra temat var sångpedagogens inflytande på övandet. Eleverna tycks ha tagit viss 

inspiration från sånglektionernas upplägg gällande deras eget övande samt att 

sångpedagogen bidrar med riktning för övandet i och med sångläxan. Några av eleverna 

hade också anteckningar från läraren som stöd i övningsprocessen och dessa uttryckte att 

de upplevde det som ett stort stöd. De två formerna av anteckningar var en loggbok där 

Tildas sångpedagog antecknade i efter varje lektion och som Tilda själv också tog 

anteckningar i under och efter övningspassen. Det andra var inspelade 

uppvärmningsanvisningar som Molly använder som en guide vid övningspassen samt 

som hon brukar gå omkring och lyssna på innan lektioner för att mentalt förbereda sig. 

 

Slutligen så var det tredje temat som visade sig att samtliga elever uttrycker en vilja att 

öva. Eleverna övade på egen hand ungefär fyra till fem dagar i veckan, cirka 30 minuter 

per tillfälle. Antalet tillfällen kunde dock variera. ”Dom vill ju att man ska öva ungefär 

en halvtimme om dagen, men sen blir inte det en halvtimme om dagen” Berättar Mira. På 

frågar om varför så svarar hon: ”Det är väldigt mycket annat. Jag tycker inte att det är 

jätterealistiskt som dom tycker att man ska öva, en halvtimme. För den tiden finns inte 

om man slutar vid fyra-halv fem varje dag och så ska man ta sig hem. Och sen så ska man 

ha alla andra studier också.” Sångpedagogernas önskemål om mängd tid som läggs på 

övning tycks med andra ord inte alltid vara möjligt på grund av olika yttre faktorer, så 

som tidsbrist på grund av uppgifter från andra ämnen samt sena dagar i skolan. Däremot 

verkade samtliga elever vara måna om att öva regelbundet och det finns en vilja att 

försöka möta sångpedagogens önskemål. 
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7. Diskussion 
Kapitel 7 sätter studiens resultat i relation till den tidigare forskningen. Den första delen 

tittar på faktorer för sångelevers engagemang och den sociala aspekten av 

sånglektionerna. Den andra delen tittar vidare på den sociala dimensionen av elevernas 

förväntningar på sångundervisningen med fokus på trygghet och utveckling. I 

diskussionens sista del så placeras läraren i fokus och elevernas syn sångpedagogens roll 

i undervisningen. Efter diskussionen följer en metoddiskussion där studiens metod 

utvärderas och avslutningsvis så görs en sammanfattning av studien och dess fynd. 

 

7.1. Den sociala aspekten och sångelevers engagemang 

 

Som Kokotsaki (2017) tar upp i sin studie så pekar forskningen på att elevers attityder till 

musik är kopplade till hur pass statisk de ser musikalitet som och resultatet av Kokotsakis 

studie visar att de engelska elevernas attityder generellt sett försämras vid övergången till 

sekundärskolan. Intressant är då att se att de sångelever som intervjuats i den här studien 

visar ett stort intresse och engagemang för sång och deras egen utveckling och att deras 

syn på sång och musikalitet tycks vara den att det är något som är åtkomligt för alla så 

länge rätt hjälpmedel finns att tillgå och en är villig att lägga tid på träning. Detta står i 

stark kontrast till Kokotsakis (2017) observationer och frågan är vad som skulle kunna 

vara orsaken. 

 

Självklart så är det enkelt att anta att det finns ett flertal skillnader mellan den svenska 

och den engelska skolan som bidrar till resultaten. I jämförelse med det Kokotsaki (2017) 

lyfter som vad eleverna vill se i deras musikundervisning så går det att se att flera delar 

tycks vara uppfyllda utifrån de svenska elevernas utsagor. De vittnar om att de är 

musikaliskt aktiva och att arbetet är av en praktisk och interaktiv karaktär, och även om 

den sociala relationen i det här fallet främst är till sångpedagogen och inte med andra 

elever som skulle kunna vara vad de engelska eleverna syftar till så är den sociala 

aspekten av lektionerna av stor vikt även för de svenska eleverna och de tycks vara nöjda 

med kvaliteten på den. Frågan är dock om det rör sig om kontakt med jämlikar som de 

engelska eleverna ser som viktigt, och kan sångpedagogen då substituera detta? Det skulle 

kunna vara möjligt men eftersom resultatet i denna studie inte visar så mycket på 

elevernas relationer utanför sånglektionerna så är det svårt att säga om de får social 

kontakt med jämlikar från övriga aspekter av deras musikutbildning och det blir därför 

problematiskt att dra några slutsatser om den sociala relationen mellan sångpedagogen 

och eleven på just det här området. 

 

7.2. Social trygghet och utveckling 

 

Eleverna i den svenska skolan lägger fram att de vill att lektionerna ska kännas trygga 

och vara anpassade efter deras önskemål och förutsättningar vilket går att koppla till den 

avslappnade lektioner de engelska eleverna ser som viktiga och att de känner sig delaktiga 

i undervisningen och får göra betydande val (Kokotsaki, 2017). Även elevernas känsla av 

lärande och progression är centralt i denna studies resultat och även här går det att se att 

eleverna än så länge är nöjda med denna aspekt. Detta leder självklart till vikten av 

återkoppling som både lyfts av eleverna och som ses som viktig utifrån tidigare forskning. 

 

Som Kokotsaki (2017), Burland och Pitt (2007) samt Burt och Mills (2006) skriver så är 

återkoppling från läraren något som både värderas högt av elever samt ses som en 
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nyckelfaktor i elevernas utveckling. Positiv och konstruktiv återkoppling anses stärka 

självförtroendet hos eleverna samt ge dem en känsla av kontroll över sitt eget lärande 

(Burt & Mills, 2006). Detta tycks stämma överens med resultatet i denna studie där 

eleverna uttrycker en känsla av att deras utveckling ses som realistisk och även något som 

de ser som motiverande. 

 

Även om det uttrycks viss oro kring prestationer så verkar eleverna överlag trygga i sin 

egen röst och som tidigare nämnt så ser de utveckling som realistisk. De tycks se sig 

själva som sångare samt att ribban för att vara sångare är något som har med mål att göra 

snarare än faktisk färdighetsnivå. Om detta stämmer så skulle det ligga i linje med det 

Burland och Pitt (2007) skriver om att en stark identitet som musiker, i det här fallet 

sångare, leder till ett större självförtroende samt att den glädjen av att lära sig som de 

nämner syns tydligt i resultatet och kan därmed antas vara central även på gymnasienivå. 

Detta tillsammans med känslan av progression som Kokotsaki (2017) nämner som viktig 

för motivation skulle kunna vara kärnan i varför eleverna tycks nöjda med 

undervisningen. Det ligger även i linje med Appleton-Knapp och Krentlers (2006) studie 

om tillfredställelse där de visar på att förväntningar som möts eller överträffas resulterar 

i högre tillfredställelse hos eleverna. 

 

7.3 Sångpedagogens centrala roll 

 

Som tas upp i resultatet så är sångpedagogerna en central gestalt i intervjuerna och 

lärarens roll ges stor vikt i den tidigare forskningen. Som tidigare nämnt så är 

återkoppling en stor faktor för både elevernas utveckling och deras motivation och 

självförtroende (Kokotsaki, 2017; Burland & Pitt, 2007; Burt & Mills, 2006). Burland 

och Pitt (2007) nämner även att relationen till instrumentläraren är viktig för elevernas 

trygghetskänsla och även om den studien är på högskolenivå så finns det tillräckligt med 

paralleller för att det ska gå att dra slutsatsen att det stämmer även på gymnasienivå. 

Särskilt tydligt blir detta i jämförelse med resultatet, där en god och trygg relation med 

sångpedagogen ses som väldigt viktigt av eleverna. 
 

Faktiskt, när resultatet jämförs med tidigare forskning så blir det tydligt att läraren, i det 

här fallet sångpedagogen, ses som nyckelfaktorn för att närapå alla aspekter av elevernas 

upplevelse av undervisningen ska bli lyckad. Eleven hamnar alltså i en väldigt stark 

beroendesituation till läraren. Det är oklart hur pass medvetna om denna 

beroendesituation eleverna är men då trygghet och att ha en bra social kontakt med 

sångpedagogen är så pass starka teman i intervjuerna så kan det vara så att de åtminstone 

förstår detta på ett undermedvetet plan. Denna relation går att titta på ur ett mästare-

lärlingsperspektiv och det är lätt att se att många aspekter som Burwell (2012) tar upp går 

att identifiera i hur eleverna pratar om deras sångpedagoger. Mästaren som en auktoritet 

med stor erfarenhet och kunskap går att se tydligt i resultatet och även den personliga och 

emotionella aspekten tas upp och ses som viktig enligt eleverna. 

 

Även om det är svårt att säga exakt vilken typ av relation eleverna har med deras 

sångpedagoger så finns det många likheter med den traditionella mästare-

lärlingrelationen och särskilt Master Learning (Burwell, 2012). Exempelvis så tycks 

eleverna se sångpedagogen som mer vägledande än auktoritär och den liknelse med en 

coach som demonstrerar, ger råd, ifrågasätter och kritiserar som Burwell (2012) tar upp 

tycks stämma bra överens med elevernas bild av sånglektionerna och sångpedagogen. 
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7.4 Metoddiskussion 

 

En svårighet att hitta litteratur om fenomenologiska arbetssätt var ett av det större hindret 

gällande metoden. IPA (Smith, Flowers & Larkin. 2009) valdes då det har en 

fenomenologisk grund samt fokuserar på personliga upplevelser, vilket ligger i linje med 

studiens syfte. Det erbjöds dock inga konkreta metodologiska verktyg vilket gjorde 

analysprocessen mer komplicerad än väntat, men tillräckligt med riktlinjer gavs för att 

det skulle gå att konstruera en analysmetod. 

 

Överlag så erbjöd metodologin det fria och öppna synsättet som var anledningen till att 

fenomenologi valdes som metodologiskt ramverk. Resultatet blev en väldigt bred bild av 

elevernas uppfattningar och förväntningar gällande sånglektioner. Möjligen hade en 

annan metodologi kunnat bidra med en djupare läsning av resultatet. Däremot så är det 

möjligt att vissa aspekter av resultatet hade förlorats med snävare analysverktyg. 

 

Det största problemet med resultatet är att antalet informanter tyvärr är väldigt få. Det 

visade sig problematiskt att dels få kontakt med lärare och genom dem elever samt att 

sedan hitta elever som var villiga att ställa upp på intervjuerna. Resultatet ger en grund 

att utgå från i eventuella fortsatta studier men det behövs ett bredare urval för att det ska 

gå att dra säkrare slutsatser. 

 

 

7.5 Sammanfattning 

 

Fyra intervjuer har genomförts där elever som går första terminen på gymnasiets estetiska 

program med inriktning musik har ställts frågor om deras uppfattningar och förväntningar 

när det kommer till sånglektioner. I resultatet så syns flera teman som återkommer i 

elevernas berättelser. De delar alla en förväntan på ett starkt fokus på utveckling i 

sångundervisningen och att det behövs ständig feedback från läraren för att både 

möjliggöra detta och göra det synligt för eleverna själva. De ser också sång som något 

väldigt personligt och att sångundervisningen är en väldigt utsatt situation från eleverna 

vilket gör att det behöver känna sig trygga med sin sångpedagog. Relationen till 

sångpedagogen lyfts som väldigt viktig och de vill att den ska vara personlig och 

uppmuntrande. Sångpedagogen i sig står som en central figur i elevernas berättelser och 

de vill att den ska vara kunnig och skicklig inom sång med en analytisk förmåga för att 

kunna vägleda eleven i deras utveckling. Denna vägledande aspekt är central och eleverna 

vill att sångpedagogen ska bidra med stabila men flexibla strukturer både för själva 

sånglektionerna och det egna övandet och de vill att undervisningen ska utgå från 

elevernas individuella förutsättningar och önskemål. 

 

Tidigare forskning visar på att relationen mellan elever och lärare är viktig för elevers 

utveckling och motivation. En nyckelfaktor som lyfts är att kontinuerlig återkoppling från 

läraren och detta ses som något som har en positiv effekt på både elevens utveckling och 

deras självförtroende. Gällande elevernas förväntningar så är läraren även här väldigt 

viktig i att eleverna behöver informeras om vad de kan förvänta sig av undervisningen 

och tidigare forskning visar på att elevers tillfredställelse med undervisningen är högre 

om deras förväntningar möts eller överträffas. Detta syns även i denna studies resultat 

med elevernas starka önskan om kontinuerlig feedback tillsammans med deras syn på 

relationen till läraren som viktig. 
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Eleverna visar på en god relation till sig egen röst och de ser på sång som en färdighet 

som går att träna upp snarare än något som ”man bara har”. Det finns en god relation till 

sången som tycks vara grundad i tidigare upplevelser av musikaliska sammanhang och 

att de upplever att de utvecklas och denna känsla av progression samt att de ser sig själva 

som sångare lyfts i tidigare forskning som positivt för elevernas studiemotivation. 

 

Relationen mellan sångpedagogen och eleven är central i samtliga intervjuer och eleverna 

tycks relatera till sångpedagogen som en mentor samt även i viss mån som en mästare 

och därmed sig själva som lärlingar. Detta går att se i att eleverna ser sig själva som 

okunniga medan de ser en optimal sångpedagog som någon som sitter på tidigare 

erfarenheter, stor kunskap och skicklighet inom sång. De vill att sångpedagogen ska ge 

dem verktyg att bemästra sången genom och att den är ärlig och kritisk och ständigt ger 

dem nya utmaningar. Detta i kombination med att de vill ha en personlig och trygg 

relation med sångpedagogen ligger i linje med hur relationen mellan en mästare och en 

lärling beskrivs och detta innebär att eleven hamnar i en stark beroendesituation där 

sångpedagogen har både stark auktoritet och makt i relation till eleven. Det går dock inte 

att säga hur elevernas faktiska relation till sina sångpedagoger ser ut utifrån det insamlade 

materialet men det står ändå ut som något av intresse. 

 

7.6 Förslag till vidare studier 

 

Utifrån resultatet så är det två områden som utmärker sig som kandidater för vidare 

studier. Det första är sångpedagogens relation till eleven, maktförhållandena däri och hur 

de påverkar eleven samt undervisningen och vilka möjligheter samt risker som finns i det 

specifika förhållandet mellan eleven och sångpedagogen. Viss forskning har gjorts på 

detta område gällande instrumentlärare i allmänhet, men det tycks som att det finns 

tillräckligt med unika aspekter i den individuella sångundervisningen för att ge grund till 

studier på det området mer specifikt. 

 

Det andra området är sångelevernas upplevelse i en större kontext. Som tas upp i resultatet 

så är det inte mycket som utifrån materialet går att säga om hur elevernas upplevelser är 

i relation till skolan och omvärlden i övrigt. Här skulle det vara intressant att se hur 

sånglektionerna relaterar till deras övriga liv i skolan samt utanför, både hur 

sånglektionerna påverkar och påverkas av andra delar av elevernas liv. 

 

Avslutningsvis så efterfrågas ytterligare studier om elevernas perspektiv mer allmänt. I 

lärandesituationen finns det två centrala roller, läraren och eleven, och för att få en så 

fullständig kunskap om lärandesituationen som möjligt bör det vara nödvändigt att 

utveckla en kvalitativ kunskap om båda dessa delar. Som i den hermeneutiska cirkeln där 

fokus vandrar från helheten och delarna så behöver vi se till samtliga delar för att kunna 

förstå helheten, och vice versa. 
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a 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Hur länge har du sjungit? 

 

Vilka genrer tycker du bäst om att sjunga? 

 

Vad tänker du på när jag säger sånglektion? 

 

Vad vill du få ut av din sång? 

 

Hur tror du att sånglektionerna kan hjälpa dig med det? 

 

Vilka delar av ditt sjungande känner du dig mest bekväm med? 

 

Vilka delar av din sång känner du att du behöver jobba mer på? 

 

Hur ser dina strategier för att öva sång ut? 

 

Hur förbereder du dig inför dina sånglektioner? 

 

Hur är en bra sångpedagog? 

 

Kan du beskriva hur en bra sånglektion är enligt dig? 

 

Är det någonting du skulle vilja förändra med sånglektioner utifrån dina tidigare 

upplevelser? 

 

Vad tycker du är det roligaste med sånglektioner? 

 

Vad skulle kunna göra en sånglektion jobbig? 

 

Vad har du lärt dig när du har haft sånglektioner? 

  



  

b 

Bilaga B Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 

 

Din medverkan i den här intervjun kommer användas som underlag i en studie av 

sångelevers uppfattningar och förväntningar gällande sånglektioner. Jag vill ta reda på 

hur sångelever som går första året på gymnasiets estetiska program med inriktning 

musik tänker kring sånglektioner. Syftet med detta är att kunna få en bättre bild av 

elevernas perspektiv för att i framtiden ha mer material för att göra sånglektionerna 

bättre och lättare att ta till sig för eleverna. 

 

Svaren är anonyma och kommer endast att användas för denna undersökning. 

Intervjuerna spelas in med ljudupptagningsprogram och endast jag och min handledare 

kommer att ta del av inspelningarna. Du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan i studien utan att det påverkar dig negativt. 

 

Allt material som samlas in behandlas enligt vetenskapsrådets principer: 

 

• Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens 

syfte. 

 

• Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 

• Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. 

 

• Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 

 

 

 

Vid underteckning nedan samtycker du till medverkan i studien och att det insamlade 

materialet får användas som underlag till min uppsats på grundläggande nivå. Du 

intygar även att du har fyllt 15 år. 

 

 

 

---------------------------         --------------------------- 

   

 

---------------------------        --------------------------- 

Ort och datum    Ort och datum 

 

 


