
2009:095 

E X A M E N S A R B E T E

Vocal Devotion Project
- om sångens betydelse för självkänslan

 Caroline Törnberg

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2009:095  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--09/095--SE



 

Vocal Devotion Project 
- om sångens betydelse för självkänslan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Törnberg 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Anna-Karin Gullberg 
 Luleå Tekniska Universitet 

Institutionen för Musik och Medier / Pedagogik och Lärande 



 1 
 

Förord 
 
”Medvetet eller omedvetet är konstnären knuten till barnet inom sig, till den egna barndomens 
levadsstrategier och ständigt konstruktiva sökande efter ny mening, bortom gårdagens 
kunskapsgränser. Grundläggande drag hos den skapande personligheten härstammar från 
barnet. Barnet och konstnären har blodsband. Barnet är inte konstnär. Den vuxne konstnären är 
inte barn. Men båda är de musiska människor.” (Bjørkvold, 1991 sid. 273) 
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Abstrakt 
 
Caroline Törnberg (2009) Vocal Devotion Project - om sångens betydelse för självkänslan, 
examensarbete. Luleå, Sverige. Institutionen för pedagogik och lärande, Luleå Tekniska 
Universitet. 
 
Den här uppsatsen fokuserar på att uppmärksamma, beskriva och förstå om och hur 
sångundervisning bidrar till att stärka gymnasieelevens självkänsla. Det praktiska arbetet i denna 
studie utformades till ett projekt: Vocal Devotion Project. 22st ungdomar, från en kommun i 
norra Sverige, som aldrig tidigare arbetat med sång fick chansen att vara med om sånglektioner, 
gemensamma träffar samt en slutkonsert tillsammans med professionella musiker. Arbetet i 
denna studie är baserat på en enkätundersökning och kvalitativa intervjuer, såväl skriftliga som 
muntliga. Projektet visade sig stärka självkänslan. Många deltagare berättar i intervjuerna att de 
upplevde sig själva som modiga efter att ha genomfört projektet och att de utvecklat en stolthet 
över sina prestationer. Musikaliskt uttryck kan många gånger hindras av en allt för stark 
nervositet. De deltagare som under slutkonserten (trots sin stora nervositet) gick ut på scenen för 
att sjunga, inför ca: 200 människor i publiken, vittnar om hur stolta de var över sina 
framträdanden. Vocal Devotion Project var ett lyckat projekt där både deltagare, projektledare 
och finansiärer var mycket nöjda med både projektets utformning och dess resultat. Sången 
visade sig vara ett mycket effektivt verktyg i arbetet med att stärka ungdomars självkänsla. 
 
 
 
Nyckelord 
 
Självkänsla, sångundervisning, Vocal Devotion Project, ungdomar, personlig utveckling, 
sångmetodik,  
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Abstract  
 
Caroline Törnberg (2009) Vocal Devotion Project - about the importance of singing for the self-
esteem, diploma work. Luleå, Sverige. Department of Education, Luleå University of technology. 
 
This thesis concerns to notice, describe and understand if and how singing can contribute to work 
with strengthening upper secondary school student’s self-esteem. The practical work in this study 
was designed in a project: Vocal Devotion Project. 22 adolescents from a municipality in the 
north of sweden, who had never worked with singing before got the chance to experience singing 
lessons, group meetings and a final concert with professional musicians. The work of this study is 
based on a survey of questionnaires and qualitative interviews (both written and oral). The project 
proved to develop more than just self-esteem. Many participants tell in their interviews that they 
perceived themselves as courageous after the implementation of the project and that they 
developed a pride in their achievements. Musical performance can often be prevented by a too 
strong nervousness. During the final concert the participants (despite its great nervousness) went 
out on the stage to sing, in front of approximately 200 people in the audience. They confirmed 
that they were proud of their performances. Vocal Devotion Project was a successful project in 
which participants, project managers and sponsors were very happy with the project design and 
its performance. The vocal coaching and the singing lessons showed to be a very effective tool in 
the work with starching upper secondary school student’s self-esteem. 
 
 
Keywords 
 
Self-esteem, song education, Vocal Devotion Project, personal development, song methodology, 
young people 
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Inledning 
 
Mot slutet av gymnasietiden insåg jag mervärdet av att sjunga. Jag hade alltid trott att det mest 
handlade om att lära sig att kunna sjunga många olika låtar och att bredda sitt register. Men så 
insåg jag en dag att sången var en otroligt viktig del i mitt liv. Sången spelade stor roll för min 
personliga utveckling. Under gymnasietiden, på estetiska programmet, speglades det mesta som 
hände i mitt liv av musik. Jag kände att jag under sånglektionerna inte längre bara utvecklade min 
sångteknik, utan också hela min personlighet. Min sångpedagog som jag då fick träffa en timme i 
veckan, fick stor betydelse för mig och det var väldigt viktigt för mig att ha den regelbundna 
kontakten med henne. När jag tänker efter är det ganska häftigt hur mycket sången och 
sångundervisningen kan betyda för människans identitetsbildning och utvecklandet av den egna 
självkänslan. 
 
För mig som blivande sångpedagog är det viktigt att alla elever skall känna sig trygga och fria att 
uttrycka sig i skolans vardagliga situationer. Att ta sånglektioner kan vara både skrämmande och 
nervöst, speciellt om man aldrig har erfarit detta tidigare. Under mina år som studerande till 
sångpedagog har jag insett att det ligger ett stort mod i att ta sig an utmaningen att våga sjunga. 
Många människor upplever detta som väldigt skrämmande och bygger upp en stor nervositet 
inför de första lektionerna. Jag arbetar därför med stor respekt för eleven och strävar alltid efter 
att nå en trygg och tillåtande undervisningsmiljö. Att komma till mig som sångpedagog skall vara 
en avkopplande upplevelse som genom sången bidrar till minskad stress, ökad självkänsla och ett 
övergripande lugn.  
 
Jag vill med denna studie undersöka och uppmärksamma om och hur sångundervisning bidrar till 
ökad självkänsla hos gymnasieelever. Eftersom många människor upplever sångundervisningen 
som en stor utmaning kan det komma väldigt bra saker ur den. Jag har sett att människor som tar 
sig modet att övervinna sin rädsla många gånger uppnår en personlig utveckling i samband med 
sångundervisningen. För min del handlar det om att människor måste våga vara beredda på att 
misslyckas för att lyckas… vi måste vara beredda att förlora något för att kunna vinna!  
 
För att få en ökad inblick och förståelse för hur projektet påverkat deltagarna innehåller studien 
även ett föräldraperspektiv. Som projektledare eller deltagare kan det till viss del finnas 
svårigheter med att vara objektiva. På grund av detta finns ett intresse i att även låta föräldrar till 
deltagare komma till tals. Kanske har föräldrarna sett deltagarnas utveckling på ett annat sätt?  
 
Jag menar att det är otroligt viktigt att arbeta med dessa frågor eftersom jag tror att en elev som 
saknar eller har låg självkänsla kan få svårigheter att vidareutvecklas i skolarbetet men också som 
människa. Det är otroligt viktigt att elever idag har en trygg personlig grund att stå på för att 
kunna ta in och bearbeta all information som de ”matas” med i dagens kunskapssamhälle . Jag 
har arbetat en hel del med ungdomar i gymnasieåldern och har sett tydliga tecken på att sången 
kan hjälpa till att bidra till en ökad självkänsla. 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att uppmärksamma, beskriva och förstå om och hur sångundervisning 
bidrar till att stärka gymnasieelevens självkänsla.  
 
 
Frågeställningar 
 
- Vad innefattar begreppet självkänsla? 
- Hur kan man som sångpedagog arbeta medvetet för att stärka elevens självkänsla? 
- Hur påverkar nervositeten det konstnärliga uttrycket? 
 
 
Förankring i styrdokument 
 
Att stärka självkänslan i den vardagliga situationen, speciellt då i gymnasieskolan är en viktig del 
i elevens utveckling. Arbetet med att stärka elevens självkänsla och sociala identitet skapar även 
en förmåga att förstå andra människor villkor. Enligt läroplanen (Lpf 94) är arbetet med elevens 
trygghet inför den egna identiteten viktigt och bör därför få fokus i undervisningen: I Lpf 94 kan 
vi läsa följande: 
 

En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet 
 stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
 värderingsgrunder. (Skolverket, Lpf 94 sid. 3) 
 
Varje enskild elev har enligt Lpf 94 rätt att få erfara tillfredställelsen i en trygg identitet. Del-
tagarna i Vocal Devotion Project (VDP) fick möjligheten uppleva denna tillfredställelse t.ex. då 
de övervann rädslan att sjunga inför andra människor och därmed upplevde en trygghet till det 
egna jaget. Det är också skolans ansvar att varje enskild elev dessutom kan hämta stimulans ur 
estetiskt skapande och kulturella upplevelser. (Skolverket, LPpf 94, sid. 11) 
 
Gymnasieskolan strävar även efter att varje enskild elev skall arbeta med att stärka sin tilltro till 
den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina 
villkor. (Skolverket, Lpf 94 sid. 13) 
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Definition av begrepp 
 
Törnblom (2005) menar att självkänsla ofta blandas ihop med självförtroende. Att ha ett bra 
självförtroende handlar om att känna till sin förmåga att prestera medan självkänsla handlar mer 
om den egna självvärderingen. Vidare pålyser Törnblom att självkänslan är en livsnödvändig 
kompetens som ungdomar kan bygga upp genom att delta i olika regelbundna aktiviteter som har 
fokus på att uppmärksamma och se varje enskild individ.. Törnblom arbetar som coach i 
personlig utveckling och har med hjälp av sin långa erfarenhet av att vägleda människor kommit 
fram till följande definition: 
 

”Medvetenhet om den egna personlighetens värde.” Det vill säga 
 mitt eget värde i mina egna ögon eller hur det faktiskt känns att 
 vara jag. (Törnblom, 2005, s.11) 
 
I nationalencyklopedins webbupplaga beskrivs självkänslan ha betydelse för den individuella 
utvecklingen samt för vårt välbefinnande.  
 
 Självkänsla, inom psykologin en med känslor och värderingar 
 förbunden del av en persons självmedvetande. Självkänslan antas 
 bygga på antingen hur tillfreds man är med vad man klarar 
 jämfört med vad man förutsatt sig eller hur man tror att man 
 uppskattas av andra. William James och George Mead gav tidigt 
 uppslag till en omfattande forskning med experimentella och 
 andra metoder. Den har visat att självkänslan påverkar kognition, 
 emotion och motivation och har betydelse för individuell 
 utveckling, psykisk hälsa och välbefinnande.       
 (Nationalencyklopedin) 
 
Människans självuppfattning kan delas in i två olika begrepp: självbild och självkänsla. Själv-
bilden är kognitiv (tankemässig) till sin karaktär medan självkänslan är emotiv (känslomässig). 
Stier (2003) menar att självkänslan underhålls genom hela livet genom individens ständiga 
självvärderingar och självbedömningar. Stier skriver följande:  
 
 Som ett resultat av samspelet med andra människor och 
 individens kontinuerliga värdering av det egna jaget, påverkas 
 självkänslan i positiv eller negativ riktning. (Stier, 2003, s.52) 
 
Den självuppfattning som innefattar kunskapen och informationen vi tror oss ha om oss själva är 
viktig för människans personliga identitetsskapande. Det intressanta med självuppfattningen är att 
den även inbegriper värdet och betydelsen som vi tillskriver vår egen person. Denna självbild är 
oftast ytterst subjektiv och behöver inte alls vara sann eller stämma överens med verkligheten. 
Stier (2003) menar att självuppfattningen inrymmer två delar: självbilden och självkänslan. 
Självbilden omfattar kunskapen och informationen vi har om oss själva, om våra unika yttre 
attribut som exempelvis ansiktet och kroppshållningen medan självkänslan avser den trygghet 
och grundläggande kärlek vi har till oss själva. Självkänslan och självbilden existerar i ett 
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symbiotiskt förhållande där en positiv självbild möjliggör en stark självkänsla medan en negativ 
självbild ofta leder till en bräckligare självkänsla. 
 
På Internets eget uppslagsverk ”Wikipedia” kan vi läsa följande definition av begreppet 
självkänsla:  
 

Med självkänsla menas egenskapen att uppleva sig själv som 
kompetent att klara av livets grundläggande utmaningar samt 
förtjänt av framgång och välmående. (Wikipedia) 

 
Min egen uppfattning om självkänsla som vi arbetat med att stärka genom Vocal Devotion 
Project är att det handlar om förmågan att älska sig själv, förmågan att se sig själv som en 
värdefull individ. Jag menar att självkänslan är en viktig del i människans identitetsskapande och 
därför bör få mer fokus i skolans värld.  
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BAKGRUND 
 
Historisk syn på musikpedagogik och musiken som terapeutiskt medel  
 
Redan på 400-talet f.Kr. kände man till vikten av musiken i samhället. Øivind Varkøy (1996) 
skriver om de gamla pythagoréerna som använde musiken som själslig rening och terapi. 
Pythagoréerna hade en mycket stark tro på att musiken hade en genomgripande påverkan på 
människans själsliv och släktskap. Denna syn på musikens reningsfunktion som kunskapskälla 
ledde fram till teorier om musikupplevelsens betydelse för pedagogik och terapi.  
 
 Pythagoréerna uppfattade studiet av musik och matematik som 
 de bästa medlen till själslig rening och harmoni eller balans, 
 eftersom dessa discipliner synliggör eviga principer för 
 verkligheten. Detta är bakgrunden till pythagoréernas syn på 
 musikens katharsisfunktion som kunskapskälla, något som också 
 ledde fram till teorier om själva musikupplevelsens betydelse för 
 pedagogik och terapi. (Varkøy, 1996, sid.17) 
 
Under 1700-talet skapades begreppet folkmusik i samband med att välbärgade människor i 
tyskland började söka efter sitt folks själ. Man hoppades hitta det tyska folkets själ bland 
bönderna på landsbygden. Dessa bönder ansågs vara ofördärvade av hela den europeiska 
överklassens finkultur. I Sverige menade man att själen fanns hos den ”obildade allmogen” där 
den stolta folksjälen lyckats överleva genom århundraden. Denna folkmusik kännetecknar en 
etnisk grupp till skillnad från den klassiska musiken som är mer traditionell. Till följd av det 
spelsätt och synen på den genuina svenska musiken under 1700-talet har många människor än 
idag svårt att musicera tillsammans. Rädslan att göra fel tar helt enkelt över viljan att 
kommunicera via musiken. (Uddholm, 1993)  
 
Varkøy (1996) pekar på att musikens roll i människans liv inte är något nytt påhitt utan att 
människan har vetat om musikens betydelse redan sedan 400-talet f.Kr. Pythagoréerna ansåg att 
musiken är ett medel för världen och människans plats i kosmos. Vidare tar då musiken sin 
självklara plats i fostran och undervisning.  
 
Den nordamerikanska musiken har blivit känd och spridd över hela världen bl.a. på grund av 
USA’s ekonomiska, politiska och sociala världsdominans. Många år senare kan vi se att denna 
spridning hjälpt oss att utvecklas musikaliskt. Samtidigt som musiken utvecklats åt ett positivt 
håll har den även urvattnats för att passa in i underhållningsindustrin. Oavsett form och syfte så 
får musiken ett allt större inflytande i samhället. (Sundin, 1978) 
 
 Idag vet vi att den afro-amerikanska musiken har hjälpt oss att 
 uppmärksamma kvaliteter som till stor del har förlorats under 
 den västerländska konstmusikens utveckling: improvisation, 
 betoning på rytm, dans, personlig klang, musik som uttryck för 
 exekutörens egna erfarenheter osv. Därigenom har den fungerat 
 som en frigörande kraft. (Sundin, 1978, sid. 13) 
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Under 1900-talet sker sedan en individualisering av musikundervisningens grunder. Varkøy 
(1996) skriver att musikundervisningen här hamnat i en förskjutning där man går från att tala om 
musik i samhället och som den goda konsten till att tala om musik och musikundervisning i och 
för individen. Musiken får då en allt större betydelse för den enskilde individens utveckling och 
blir en tillgång i den enskilde individens liv och skapandet av dess sociala identitet. 
 
 Barnets utveckling till en harmonisk individ och duglig 
 samhällsmedborgare blir ledstjärna för en pedagogik som så att 
 säga vänder på förhållandet mellan barnet och musiken. Istället 
 för att leda barnet in i tonkonstens värld, utgår man från den
 musikaliska uttrycksförmågan som finns inom barnet. Musiken 
 ses som en tillgång i individens liv. (Varkøy, 1996, sid.90) 
 
På 70-talet började synen på musikpedagogiken att förändras. Inom den traditionella 
musikpedagogiken menade man att förskoletiden var en tid för lek och därmed helt oväsentlig för 
musikpedagogiken. Inom den traditionella musikpedagogiken erbjöds musikundervisning till de 
barn som var ”musikbegåvade”. Den nya pedagogiken som växte fram under 70-talet betraktar 
barnets vardagsvärld viktig i insamlandet av musikaliska byggstenar. I den nya musik-
pedagogiken betonar man även att musikundervisningen är en rättighet för alla människor. 
(Sundin, 1978) 
 
Med tanke på hur stor plats musiken har i samhället menar Uddholm (1993) att musik-
undervisningen borde ha en mer given plats i vårt utbildningsväsende. Uddholm menar att 
musiken prioriteras allt mindre i svenska skolor. Vidare ställer han sig kritisk till skolornas 
välskrivna målformuleringar och beskrivningar om ämnet musik då de sällan efterlevs.  Många 
musiklärare kämpar för att göra musikundervisningen meningsfull men får sällan varken tid eller 
resurser nog för att lyckas med detta. För att få mer resurser till musiken i skolorna krävs det att 
fokus tas från mätbar kunskap till att se människan i ett helhetsperspektiv.  
 
 
Sång som metod för uttryck och personlig utveckling 
 
John Paynters (Hanken & Johansen, 1998) grundläggande princip är att alla människor är 
musikaliska och därmed har ett behov av att musicera. Med denna princip i fokus menar Paynter 
att musikundervisningen skall vara till för alla och bör därför planeras på ett sådant sätt att alla 
elever kan ta del av den. De två huvudprinciper som Paynter arbetar med är elevkomposition och 
musiklyssning. Att lyssna på musik används som ett redskap för att sedan skapa egen musik. Idén 
med hela detta koncept är att läraren skall sätta igång elevens egna tankeprocesser och hjälpa 
eleven att använda sig av sina kunskaper på rätt sätt. Paynter menar att läraren först och främst 
skall finnas till som ett redskap för eleverna och skall därför i väldigt liten grad kontrollera 
elevernas skapande. Eleven skall aldrig instrueras till komposition utan istället utsättas för miljöer 
som inspirerar till eget skapande och därmed komma igång med sina kompositioner. Detta 
arbetssätt kräver att musikpedagogen har ett stort ansvar att tillsammans med eleven hitta de 
miljöer som stimulerar till elevens skapande. (ibid.) 
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Musikundervisningen kan framstå på många olika sätt och olika pedagoger har olika grund för 
sin undervisning. Några exempel på grundläggande synsätt gällande musikundervisning är: 
estetiskt, hantverksmässigt, kunskapsmässigt, kulturellt eller trivselmässigt. Hanken & Johansen 
(1998) menar att dessa olika synsätt präglar musikundervisningens utformning och resultat. Olika 
sätt att se på musikundervisningen används också beroende på elevernas olika åldrar. Att se på 
musikundervisningen som en viktig källa till trivsel och välmående genom sociokulturellt lärande 
behöver inte betyda att man därmed bortser från de praktiska och teoretiska mål som sätts upp för 
undervisningen. Tvärtom kan dessa värden underlätta utvecklingen och vägen mot alla de övriga 
mål som satts upp för gymnasieskolans verksamhet. 
 
Sadolin (2006) har i sin forskning om sångrösten fokuserat på sångteknik och olika sångstilar. Att 
behärska sin röst på ett avspänt och odramatiskt sätt kan vara en målsättning i arbetet med 
sångtekniken. Sadolin framhåller dock att sångteknisk kompetens endast skall användas som ett 
verktyg för uttryck. Det är då viktigt att ge eleven utrymme att våga testa nya sätt att uttrycka sig 
eftersom experiment ofta leder till förnyelse. Detta experimentella arbetssätt kräver en trygghet i 
lärandemiljön. Eleven måste känna sig trygg att våga experimentera med sin röst för att 
utvecklas.  
 
 Det är viktigt att sångaren litar på sin egen smak, 
 omdömesförmåga och känsla. …Försök hitta de redskap du 
 tycker förstärker ditt uttryck, gör det du själv tror på och följ din 
 intuition. Var inte rädd att pröva nya vägar. Att experimentera
  leder ofta till förnyelse. (Sadolin, 2006, s. 216) 
 
Beträffande självkänslan hos musicerande ungdomar handlar det ofta om att som pedagog kunna 
identifiera de emotionella hinder som finns hos eleven. Det krävs stort mod för att våga musicera 
inför andra och pedagogen bör ha detta i åtanke i sin undervisning. Ibland kan det vara mer 
värdefullt för eleven att arbeta med att stärka honom/henne och dess självkänsla istället för att 
arbeta med nya moment eller teknikövningar inom sångundervisningen. Schenck (2000) menar 
att det är viktigt att som pedagog arbeta med att identifiera och acceptera emotionella hinder för 
att kunna stärka ”jag-kan-känslan” hos eleverna.  
 
Hanken och Johansen (1998) anser att det är viktigt att regelbundet och medvetet arbeta med 
elevens personliga trygghet och självkänsla för att ge eleven möjlighet till fortsatt utveckling. 
 

Emesjonelle og motivasjonelle forutsetninger spiller en viktig 
rolle for om faglig utvikling overhodet kan komma i gang. 
Hvis eleven har følelser som redsel, sinne og utrygghet i 
læringssituasjonen, vil det ha store negative konsekvenser 
for læringen. (Hanken & Johansen, 1998, s.44) 
 

I en studie av gymnasieelevers livsstil, självkänsla och stress utförd av Karin Schraml - 
forskningsassistens på stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, framgick det att 
ungdomars utmattningssymptom gick hand i hand med låg självkänsla. Denna negativa självbild 
som gymnasieelever har bidrar i hög grad till ökade krav på dem själva. De gymnasieelever som 
visade tecken på låg självkänsla hade ett större behov av att visa att de duger genom att prestera 
bra. Rädslan att misslyckas gör därmed mer skada på den som har låg självkänsla. Detta kan i sin 
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tur leda till ökade utmattningssymtom och stress. I denna studie visade det sig att hög självkänsla 
är en mycket viktig resurs mot stress. (Rose & Perski, 2008) 
 
Flodin (1998) menar att sången och sångundervisningen i skolan fungerar i en social praktik och 
har därmed en viktig del i elevens personliga utveckling. Sångundervisningen har många olika 
funktioner och värden. Några av de funktioner och vinster som kan komma med sång-
undervisningen i skolan är: rekreation, glädje, tröst, identitet och känsla av samhörighet. Att 
sjunga tillsammans skapar en delaktighet och en gemensam upplevelse som grundar sig i 
förtrogenhet och tillit. Sången blir ofta ett redskap för socialisering och spelar då en stor roll i det 
sociala livets gemenskap.  
 
Alla människor behöver sin musikalitet. Bjørkvold (1991) menar på att det inte går att förlora det 
musiska inom sig utan att samtidigt mista något djupt väsentligt mänskligt. Musikaliteten är ofta 
en viktig del av människans identitet. På grund av detta är det därför viktigt att försöka förstå hur 
den musiska människan fungerar.   
 

Om vi går miste om helheten - den helhet som går tvärs över 
ämnen och genrer, tvärs över kulturer och åldersgrupper, 
vetenskap och poesi - så förlorar vi den musiska människan ur 
sikte. (Bjørkvold, 1991, sid.13) 

 
 
Tonsäkerhet och skönsång 
 
En viktig aspekt att ta hänsyn till i samband med sångundervisningen är elevens förhållande till 
att sjunga ”falskt” alt. ”surt”. Att inte känna trygghet i tonbildningen skapar ofta nervositet och 
rädsla i samband med sångundervisning. Bjørkvold (1991) menar att musikbegreppet innehåller 
en estetisk dimension som styr vår selektiva perception och vår subjektiva sållningsmekanism. 
Den estetiska dimensionen som innehåller värdenormer om renhet, tonsäkerhet och skönsång är 
något helt främmande för barnkulturen. Det sjungande barnet har ofta ingen relation till denna 
dimension och hindrar därmed heller inte sin musikalitet på grund av dessa orosmoment.  
Musikaliteten hos barn i yngre åldrar är starkt förankrad i leken. Som barn är det alltså inte 
vanligt förekommande med osäkerhet inför att eventuellt sjunga falsk eller fult. De flesta barn 
använder istället sången på ett fritt sätt för att uttrycka sig. Bjørkvold (1991) menar att ordet ”lek” 
blir heltäckande för den musiska människans egen kulturella uttrycksform.  
 

 Det är denna musiska kärna i begreppet lek som kommer till 
uttryck i språk efter språk, som i engelskans play, tyskans spiel, 
franskans jeu och ryskans igna. Nästan överallt rör det sig om 
ord med dubbelbetydelsen; spel/lek. (Bjørkvold, 1991, sid.56) 

 
Att sjunga tillsammans i någon form av körverksamhet är en stor rörelse i Sverige. Trenden att 
sjunga i kör är idag stor men är egentligen inget nytt. Att sjunga i kör som fritidssysselsättning 
började redan i början på 1800-talet bland studenter och utvecklades sedan under slutet på 18oo-
talet till att även innefatta fackförbund, frikyrkor och stadskyrkor, men också körer för barnen i 
skolan. (Flodin, 1998) 
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Många av de körer som idag aktiverar och engagerar hundra tusentals människor bedrivs inom 
Svenska Kyrkan. På www.svenskakyrkan.se kan vi läsa följande:  
 

Många upplever det mycket stimulerande att sjunga i kör. Det 
 handlar inte bara om att utveckla sin musikaliska talang, det ger
 också möjlighet att träffa nya människor och att utforska tro och
 andlighet genom musiken. …Mer än sextusen körer i Svenska 
 kyrkan engagerar över hundratusen människor i alla åldrar, de 
 flesta sångare är amatörer. Men det finns också körer på mycket 
 hög musikalisk nivå. (www.svenskakyrkan.se)  
 
Många gymnasieungdomar sjunger idag i någon form av skolkör. Att sjunga i skolkören har både 
fördelar och nackdelar. Några elever vittnar om att skolkören är ”ett trevligt tillfälle att när man 
får sjunga litet” medan andra elever har svårt att känna tillhörighet i skolkören och därmed inte 
tycker att det är roligt. Flera av eleverna i gymnasieskolan talar gott om körsång men syftar då till 
någon annan form av kör och berättar sedan att det inte är lika roligt att sjunga i skolans egen kör. 
Konsekvensen av detta blir att eleverna får svårigheter i att ta ansvar för sitt eget lärande i kören. 
Förutsättningarna för skolkören försvåras då körledaren ensam står för ansvaret att prestera och 
fullborda uppgifterna. För de ”sångvana” finns det även en problematik i att hitta motivation till 
att göra sitt bästa då det i alla fall inte låter bra på grund av de ”sångsvaga” som deltar i 
skolkören. (Stenbäck, 2001) 
 
Viktigt för att få eleverna motiverade till att sjunga i kör är att välja repertoar som tilltalar så 
många som möjligt i kören. Många av våra äldre sånger har överlevt tack vare en medryckande 
melodi. Flodin (1998) menar att melodin är relevant för att avgöra en sångs popularitet bland 
människor. Detta faktum gäller även i skolkören och det blir därför viktigt att anpassa repertoaren 
efter eleverna.  
 
Sammanfattningsvis påverkar musiken vårt samhälle samtidigt som samhället påverkar vår 
musik. Ända sedan människan kan minnas har musiken haft en betydande roll för vår hälsa och 
välmående. Trots detta får musiken allt mindre resurser inom skolans värld. Inom sång-
undervisningen är det viktigt att identifiera de emotionella hinder som kan finnas hos eleven. Att 
musicera tillsammans med andra människor kräver stort mod och på grund av detta kan det vara 
värdefullt att arbeta med att stärka elevens självkänsla innan nya moment presenteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se
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Vocal Devotion Project 
 
Vocal Devotion Project (VDP) är ett projekt där ungdomar i gymnasiet får möjlighet att utveckla 
sin musikaliska sida genom att erbjudas sånglektioner. Projektet har planerats, designats och 
utförts av mig, Caroline och jag kommer i fortsättningen att benämna mig själv som 
projektledaren.  
 
 
Projektbeskrivning 
 
VDP är en satsning för ungdomar bosatta i en kommun i norra Sverige. Projektet är ett samarbete 
mellan kommunens - Kultur & Fritid "PÅPP" och företaget Vocal Devotion. De 22st ungdomar 
som deltar i projektet ges möjlighet till kostnadsfria sånglektioner av sångpedagoger på Vocal 
Devotion. Deltagarna ges slutligen chansen att uppträda till ackompanjemang av professionella 
musiker på en riktig scen, inför publik, i ett konserthus i norra Sverige. Projektet innebär att 
deltagarna, parvis, får en sånglektion varje vecka. Detta resulterar slutligen i en stor konsert med 
professionella musiker. VDP startade i september 2007 och avslutades i februari 2008. VDP är 
helt gratis för alla deltagande ungdomar. 
 
 
Marknadsföring av projektet 
 
För att marknadsföra VDP ordnades rekryteringsevents på berörd gymnasieskola. Tillsammans 
med två representanter från Kultur & Fritid begav sig projektledaren till berörd skola för att in-
formera och inspirera till deltagande i projektet. Ungdomarna fick då möjlighet att diskutera pro-
jektet och dess innehåll med ansvarig projektledare. För de ungdomar som genast ville ansöka till 
projektet fanns anmälningsblanketter till hands att fylla i direkt. De ungdomar som behövde tid 
att fundera på huruvida de ville deltaga eller ej gavs möjlighet att läsa mer om projektet och fylla 
i ansökan via projektets hemsida på Internet.  
 
Målgrupp och urval 
 
VDP är ett sångprojekt som vänder sig till ungdomar i åldrarna 16-22 år, bosatta i kommunen. 
Till projektet sökte sig ca: 40 st ungdomar. Den slutgiltiga fördelningen, efter urvalsprocessen,  
mellan tjejer och killar är 50% . Ungdomarna ansöker om att vara med i projektet enskilt, men 
delas under projektets gång in i par. Alla par består av en tjej och en kille. Projektet vänder sig 
inte till ungdomar vid någon speciell skola eller utbildning utan välkomnar alla sökanden. 
Sökanden behöver heller inte ha någon tidigare erfarenhet av att sjunga. Vid uttagning till 
projektet sker en bedömning av motivering och tidigare erfarenhet. Ingen deltagare behöver 
därför medverka i någon form av provsjungning eller audition. Vid urvalsprocessen läggs speciell  
vikt vid elevernas tidigare erfarenhet. Projektledaren anser att de ungdomar som erbjuds 
sångundervisning i sin utbildning eller på musik & dansskolan redan har en chans att uttrycka sig 
via sången. På grund av detta premieras de ungdomar som aldrig tidigare varit i kontakt med 
sångundervisning. Det är även av vikt att de utvalda ungdomarna visar någon form av nyfikenhet 
och entusiasm i sin motivering. Till skillnad från populära TV-program som t.ex. Idol eller 
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Talang så är VDP ingen tävling och därmed kommer ingen form av utröstning ske i samband 
med projektet. I VDP är alla ungdomar lika mycket värda och ingen behöver således utsättas för 
vare sig jury, någon form av bedömning eller utröstning.  
 
 
Projektets organisation 
 
VDP är ett projekt som helt finansieras av  Kultur & Fritid - ”PÅPP” 1. Fördelningen av ansvar 
för projektet var att kommunen har haft det övergripande ekonomiska ansvaret, medan projekt-
ledaren haft övergripande ansvar för projektets utformning, planering och även genomförandet av 
projektet. Regelbunden kontakt med Kultur & Fritid, har bidragit till ett smidigt samarbete där 
projektledaren givits stor frihet såväl organisatoriskt som konstnärligt.  
 
 
Projektets mål 
 
VDP´s övergripande målsättning är att få ungdomar att må bättre, få ökad självkänsla samt att få 
deltagande ungdomar att känna sig sedda. Projektet har även följande målsättningar: 
 

• Skapa ökat socialt kontaktnät 
• Ge ungdomar ökad uppmärksamhet 
• Skapa meningsfull fritid 
• Hjälpa ungdomar att plocka fram sina inbyggda förmågor 
• Sångteknisk utveckling 
• Ökad förmåga att visa känslor genom interpretation/tolkning 
• Insikt i nya musikgenrer 
• Musikteori/notläsning 

 
 
Projektets tidsåtgång 
 
VDP startades i september 2007 och fortsatte hela hösten/vintern fram till den stora konserten i 
februari 2008. Projektet har tagit i genomsnitt 15 timmar i veckan varav 11 timmar av dessa var 
ren undervisning. Övriga 4 timmar per vecka gick till planering av undervisning samt admi-
nistrativa ärenden. Varje elev har tillsammans med sin partner haft en sånglektion (ca: 45min) i 
veckan och även varit delaktig i gemensamma träffar var tredje vecka. De gemensamma träffarna 
har oftast varat i ca: 2 timmar och har innehållit sång, dans, TV- och tidningsintervjuer, fika, 
middag, uppträdande och även tävlingar i TV-spelet ”Singstar”.  
 

                                                 
1 ”PÅPP” är en arbetsmetod framtagen av en kommun i norra Sverige år 1998. PÅPP bygger på att stimulera och 
vägleda ungas egna initiativ och därmed öka ungdomars inflytande, delaktighet och makt. Pengarna är tillgängliga 
för ungdomar som vill söka bidrag till egna arrangemang. Enligt ett beslut i Kultur- och fritidsnämnden kan man 
”söka pengar från PÅPP till idéer och projekt som inte hör till ordinarie föreningsverksamhet, för vilka andra bidrag 
utgår. I samband med ansökan ställs krav på ungdomars engagemang och vilka vuxna som på något sätt deltar i 
projektet” 
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Inför konserten på Studio Acusticum förfogade projektet även över två övningsdagar då alla 
deltagare fick möjlighet att repetera sin låt tillsammans med de musiker som sedan medverkade 
vid konserten.  
 
 
Planering av projektet 
 
Projektet har planerats av projektledaren i samråd med Kultur och fritid. Vid projektets start var 
inte alla träffar inplanerade utan projektledaren har under projektets gång haft frihet att planera in 
dessa gemensamma träffar och repetitioner. De sånglektioner som deltagarna deltog i varje vecka 
var dock inplanerade till fasta tider måndagar och onsdagar. Planering av material och repertoar 
var delvis planerat vid projektets start men har även utökats under projektets gång. Deltagarna har 
haft stort inflytande i val av repertoar och arbetet med att transkribera dessa låtar har därför 
förlöpt under hela projektets gång.  
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METOD 
 
Inför denna studie gjordes valet att använda kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar.  
Dessa forskningsmetoder valdes för att på bästa sätt kunna samla in data efter studiens syfte. 
Intervjuerna ger möjligheter till förtroliga samtal med deltagaren, där känslor och kroppsspråk 
blir en viktig del av analysen. Enkätundersökningen ger mer enhetlighet åt studien och bidrar till 
att alla deltagare kan komma till tals.  
 
Inom forskning är det viktigt att välja ett tillvägagångssätt, en metod, som på bästa sätt belyser 
det ämne som forskningen avser. Forskning som sker inom humanoria och samhällsvetenskapliga 
ämnen har som mål att belysa människors värderingar, handlingar, perspektiv på samhället och 
samspelet mellan olika människor. Detta kräver att forskaren utser en metod som ger tillträde till 
både tanke och handling. (Gullveig-Alver & Øyen, 1998) 
 
Backman (1998) beskriver undersökningsmetodik som kvantitativ och kvalitativ. Med kvantitativ 
undersökningsmetodik menar Backman metoder som resulterar i numeriska observationer, 
exempelvis enkäter, tester och prov. Kvalitativ undersökningsmetodik innehåller inga siffror eller 
tal, de resulterar i verbala formuleringar, alltså det traditionella ”ordet”. I resultatet av denna 
studie har särskild vikt lagts vid den kvalitativa intervjuundersökningen. Trots detta innehåller 
studien även en mindre del kvantitativ enkätundersökning.   
 
Intervjusituationer där det ordnas en fysisk träff med personerna i fråga ger oftast en kontrollerad 
intervjusituation. Samtalet kan användas för mer komplicerade frågor och ger större möjlighet till 
följdfrågor. Vid intervjuer kan även kroppsspråket komma till betydelse för hur samtalen 
analyseras. I enkätundersökningar är det viktigt att vara tydlig eftersom metoden inte ger någon 
möjlighet till förtydligande av frågorna om de skulle missuppfattas. (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson, 1991) 
 
Enkätundersökningen ger en överskådlig och enhetlig bild av deltagarnas sätt att se på projektet 
och dess resultat. Att använda intervjuer som kompletterande undersökningsmetod ger utökade 
möjligheter till att samtala kring de resultat som tidigare samlats in via enkätundersökningen. Vid 
intervjuerna finns möjligheten att ställa följdfrågor och ger då en djupare inblick i deltagarnas-
/föräldrarnas tankar och åsikter kring projektet.  
 
 
Enkätundersökning 
 
Fördelen med att göra enkäter är att man når ut till många människor, och att det inte tar lång tid 
att besvara. Vid denna enkätundersökning gavs också relativt korta och konkreta svar genom att 
deltagaren fick svara via bestämda svarsalternativ. Deltagarna gavs möjligheten att medverka i 
denna studie genom att svara på enkätundersökningen. Vi träffades på konserthuset, för att 
genomföra undersökningen. Deltagarna satte sig enskilt och fick vara helt anonyma i under-
sökningen Trots detta valde tre deltagare ändå att skriva till sitt namn i slutet av undersökningen. 
Nackdelar med enkätmetoden är att svaren inte kan tolkas med hjälp av den svarandes kropps-
språk, och inte heller ge följfrågor eller djupdyka i ämnet. En annan nackdel med enkäter som 
undersökningsmetod är att antalet svarande kan bli låg då många struntar i att svara. 
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Undersökningsmetoden kräver då ofta påminnelser för att få deltagare att svara på enkäten. För 
att undvika detta problem utfördes enkätundersökningen vid ett och samma tillfälle där samtliga 
deltagare närvarade.  
 

Många människor blir irriterade över flera påminnelser, men om 
 man inte skickar påminnelser får man heller inte många svar. I 
 egenskap av ansvarig för en undersökning får man lov att gå 
 balansgång och göra avvägningar av vad som är bäst, vad som
  ger bäst resultat, vad som skadar minst (Trost, 1994, s.42). 
 
För att sammanställa den del av data som samlats in genom den kvantitativa enkätunder-
sökningen används cirkeldiagram. Rudberg (1993) menar att cirkeldiagram med fördel kan 
användas för att få en överskådlighet av resultatet. För att få en överblickbar bild och tydlig 
läsbarhet kommer resultatet att redovisas i procent, trots att deltagarna understiger 100st i antal.  
 
 
Urval 
Enkäterna delades ut till samtliga deltagare i projektet vid en gemensam träff efter projektets 
avslut. Alla 22st deltagare, 50% killar och 50% tjejer, valde att svara på enkäten. 
 
 
Intervjuer 
 
Av de tio intervjuer som genomfördes med deltagarna var sex av dessa med hjälp av ett chatt 
program via Internet: Windows Live Messenger (MSN). Resterande fyra intervjuer genomfördes 
vid enskilda träffar. Då informationen om intervjustudien nådde deltagarna fick de själva välja ett 
av de två alternativ som erbjöds. 
 
1. Muntlig enskild intervju  
2. Skriftlig intervju via Internet 
 
Gensvaret visade att många av deltagarna regelbundet använder Internet som ett sätt att 
kommunicera och på grund av detta genomfördes sex av intervjuerna på detta sätt. Övriga fyra 
deltagare valde att hellre träffas och utföra intervjun muntligt. Att till viss del använda skriftliga 
intervjuer via Internet gjorde att det fanns ett medvetande i hur de valde att formulera sig i 
svaren. Deltagarna fick en möjlighet att interagera med sig själva i samband med att de läste sina 
egna svar.  
 
 Det som talar för att använda skriftlig reflektion, jämfört med 
 muntlig, är tanken om att det är i själva skrivakten en högre 
 medvetandenivå kan finnas. (Ferm, 2004, sid. 91) 
 
Användningen av MSN som undersökningsverktyg gör att den icke verbala kommunikationen 
uteblir. Detta kan eventuellt påverka analysen av den data som samlats in med hjälp av detta 
verktyg. Fördelar med intervjuer som undersökningsmetod till skillnad från t.ex. enkätunder-
sökningar är att följdfrågor kan ställas till den intervjuade och därmed få mer uttömmande svar. 
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En mer personlig kontakt kan då upprättas eftersom man sitter på tu man hand. Den intervjuade 
får bekräftelse eftersom den får dela med sig av sina erfarenheter, åsikter och kompetenser. Fler 
fördelar med intervjuer som sker öga mot öga är att man kan läsa av och tolka den intervjuades 
kroppsspråk. Nackdelen är att intervjun är tidskrävande (förberedelse, genomförande, 
sammanställning). Det kan vara svårt att få konkreta svar eftersom intervjupersonen kan ”måla” 
runt svaret och frågan. Det finns också en risk att engagerade personer ställer upp på att delta i 
dessa samtal i större utsträckning än oengagerade. Detta kan medföra att resultatet kan påverkas 
av urvalet. Trost skriver följande om intervjuer som undersökningsmetod: 
 

En annan skillnad mellan en intervju och ett samtal hänger 
 samman med att den intervjuade gärna skall uppfatta intervjun 
 som ett samtal. Intervjuaren å andra sidan skall helst inte 
 uppfatta intervjun som ett samtal (Trost, 1994, s.13). 
 
De tre föräldrar som valde att delta i studiens intervjuer var samtliga kvinnor. Det mycket 
begränsade intresset hos de vuxna bidrog till att studien endast omfattades av kvinnor. Männens 
frånvaro i dessa samtal kan ha format resultatet till ett kvinnligt perspektiv. De tre kvinnor som 
valde att delta i samtalen är alla mammor till deltagare ur VDP. Samtalen hölls muntligt i lugn 
kontorsmiljö. 
 
 
Urval  
Inför intervjuerna tillfrågades samtliga av deltagarna och även deras föräldrar via e-post. På 
grund av ett lågt visat intresse för studien så valdes de tre föräldrar ut som svarade på förfrågan. 
Gällande deltagarnas intervjuer valdes de fem första tjejerna som anmälde sig och de fem första 
killarna som anmälde sig. Den kvalitativa intervjustudien gav en fördjupad inblick i såväl 
deltagare som föräldrars tankar kring projektet. För att få en jämn fördelning mellan de båda 
könen valdes tio deltagare ut till intervjuerna. I undersökningen kring VDP har tre föräldrar 
(samtliga kvinnor) och tio deltagare intervjuats (fem tjejer och fem killar). Alla deltagare och 
föräldrar som deltagit i samtalen är anonyma och redovisas med fiktiva namn.  
 
 
Databearbetning 
 
I denna studie presenteras deskriptiv statistik sammanställd och bearbetad i Microsoft Office 
Excel 2003 och Microsoft Office Word 2003. Enkätundersökningens resultat sammanställdes i 
Excel och resultatet från den muntliga intervjuundersökningen transkriberades i Word. De 
skriftliga intervjuerna utfördes via Internet med Windows Live Messenger (MSN). De intervjuer 
som hölls med hjälp av MSN sparades automatiskt i textfiler. Samtliga intervjuers resultat 
tematiserades sedan kring de huvudteman som uppstod vid samtalen. Citaten från intervjuerna 
återges ordagrant och har ej redigerats i efterhand. Detta medför att många av citaten innehåller 
slang och talspråk.  
 
Sammanfattningsvis användes två olika undersökningsmetoder vid denna studie. Svaren från 
både enkäter och intervjuer kan ha påverkats av att jag själv är ansvarig för studien och projektet. 
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Många deltagare var intresserade av att få fortsätta sjunga och kan därmed ha svarat till fördel för 
framtida projekt. På grund av denna problematik valde jag att ge tydliga instruktioner om vikten 
av ärliga och uppriktiga svar inför både enkäten och intervjuerna. Trots de instruktioner som gavs 
finns det en möjlighet att resultatet är påverkat av förhoppningen om framtida liknande projekt.  
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RESULTAT 
 
I resultatdelen har jag valt att blanda och tematisera resultaten för en större läsbarhet. För att få en 
mer överskådlig bild över deltagarnas svar på den enkätundersökning som genomförts har jag 
valt att redovisa samtliga enkätresultat i procent.  
 
Hur påverkades då dessa 22 ungdomar av att under ett halvår delta i Vocal Devotion Project? Ger 
den här formen av sociala projektet något mer till ungdomarna än sysselsättning och musikalisk 
utveckling?  
 
Resultat av enkätundersökning 
 
Enkätfråga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Andelen deltagare som har haft roligt under projektets gång. 88% svarar 
 att det stämmer mycket bra. 12% svara att det stämmer bra. 
 
Enkätfråga 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Figur 2. Andelen deltagare, angivit i procent, som menar att de utvecklats inom 
 sången och därmed är bättre på att sjunga än innan projektet. 12% svarar att det 
 stämmer mycket bra. 47% anser att det stämmer bra. 35% svarar att det stämmer och 
 6% svarar att det stämmer lite. 0% svarar att det inte stämmer alls. 
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Enkätfråga 3 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Firgur 3. Upplevd personlig utveckling genom deltagande i Vocal Devotion 
 Project, angiven i procent. 29% svarar att det stämmer mycket bra. 41% anser att 
 det stämmer bra. 12% svarar att det stämmer och 18% svarar att det stämmer lite. 
 0% svarar att det inte stämmer alls. 
 
 
 
Enkätfråga 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Andel deltagare som utökat sitt sociala kontaktnät genom deltagande i  
Vocal Devotion Project. 35% svarar att det stämmer mycket bra. 35% anser att det 
stämmer bra. 12% svarar att det stämmer och 18% svarar att det stämmer lite. 0% 
svarar att det inte stämmer alls.  
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Enkätfråga 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figur 5. Andelen deltagare som tycker att projektet varit bra och att det borde 
 fortsätta. 100% svarade att det stämmer mycket bra. 0% svarade att det stämmer 
 bra, stämmer, stämmer lite eller inte stämmer alls.  
 
 
 
 
Enkätfråga 6 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Figur 6. Andel deltagare som vill fortsätta att arbeta med sång. 76% svarar att det 

 stämmer mycket bra. 12% svarar att det stämmer bra. 12% svarar att det stämmer 
 och 0% svarade att det stämmer lite eller inte stämmer alls.  
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Figur 7. Andel deltagare som anser att projektet inte gav dem någonting särskilt. 
 94% svarade att det inte stämmer alls. 6% menade att det stämmer bra och 0% 
 svarade att det stämmer mycket bra, stämmer eller att det stämmer lite. 

 
 
 
Enkätfråga 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 8. Orsaker för deltagarna att söka till projektet. 46% svarade att det var 

 musiken/sången som fick de att söka. 21% sökte till projektet för kompisarnas skull. 
 33% svarar att de var nyfikna på projektet och därför sökte och 0% svarar att de 
 inte vet varför de ansökt om att få vara med. 
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Sammanfattning enkätundersökning 
 
En stor andel av deltagarna svarar i enkätundersökningen att de haft roligt under projektets gång. 
(Se fig. 1) Deltagarna har utvecklats både musikaliskt/sångtekniskt men också personligt. En stor 
del av deltagarna har också fått mersmak för att sjunga och vill fortsätta med detta även efter 
projektets slut. Resultat som t.ex. ökad självkänsla och större mod är något som flertalet deltagare 
vittnat om.  
 
I materialet från enkätundersökningen framgår att deltagarna blivit positiv överraskade av hur 
roligt det är att sjunga, men också över hur pass bra de låter.  Många deltagare var till en början 
osäkra och hade en låg bild av sig själva som musikaliska individer. Denna självbild förändrades 
med tiden och mot slutet av projektet kunde några av deltagarna uttala högt att de tyckte att de 
sjöng bra. (Se fig. 2) 
 
Att övervinna rädslan för att uppträda inför folk är också något som deltagarna menar har gett 
dem en personlig utveckling. Nervositeten inför uppträdandet var stor men resan att övervinna sin 
scenskräck startade långt tidigare. Resan att övervinna nervositeten och scenskräcken startade 
redan första gången de hade sånglektion. Redan då var många deltagare nervösa och det krävdes 
ett stort mod att våga sjunga inför sin tilldelade partner.  
 
Något som också tidigt visar sig i materialet från enkäter och intervjuer är att en stor del av 
ungdomarna själva upplevt personlig utveckling och ökad självkänsla genom att få sjunga. Den 
personliga utvecklingen hos deltagarna blev med tiden tydlig för mig som pedagog och åskådare. 
Deltagarna var till en början väldigt kritiska till sin musikalitet men visade senare tydliga tecken 
på att uppskatta sina prestationer. Vid projektets start var många deltagare mycket nervösa och 
självkritiska vilket nu har övergått i större trygghet och även en stolthet över den förmåga de 
besitter. Eftersom förmågan att känna trygghet i sig själv som person, men också i sitt 
musicerande är viktigt för den fortsatta personliga utvecklingen, erfars det som ett lyckat resultat 
att flertalet deltagare utstrålar denna ökade trygghet. (Se fig. 3) 
 
Att träffas vid regelbundna gemensamma träffar har varit värdefullt såväl för deltagarna som för 
mig som pedagog. Det har då getts möjlighet till viss utvärdering men viktigast av allt: Lära 
känna varandra och skapa en vi-känsla i gruppen! Vid dessa träffar har deltagarna också givits 
möjlighet att uppträda inför varandra vilket stärkt både självkänsla och gruppkänsla. (Se fig. 4) 
 
VDP har vittnat om en tillfredställelse och även hängivelse till musiken hos deltagarna. Många av 
deltagarna tycker att projektet var bra och att det borde fortsätta. (Se fig. 5) 
 
Projektet skapade ett ökat intresse för att uttrycka sig via musiken bland dessa ungdomar. På 
påståendet ”Jag skulle vilja fortsätta sjunga” valde 76% av deltagarna att svara att det stämmer 
mycket bra. (Se fig. 6) 
 
Många av deltagarna var nöjda med projektets upplägg och gav tydliga signaler om att projektet 
var värdefullt för dem. Några få av deltagarna kände dock att projektet inte gav dem något 
särskilt. (Se fig. 7) 
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Till projektet sökte många olika ungdomar med olika syften. En del sökte för att de ”älskar att 
sjunga” andra ville få en riktig utmaning. (Se fig. 8) 

 
 
Resultat av Intervjuer  
 
För att få en hög läsbarhet har jag i denna del valt att analysera och tematisera deltagarnas och 
föräldrarnas svar från intervjuerna. Underrubrikerna är hämtade från de svar som givits i 
samtalen. Inledningsvis redovisas deltagarnas anledningar till att söka till projektet och sedan 
diskuteras projektets inställning till sångteknik. Därefter analyseras deltagarnas syn på 
musikalitet och huruvida det musikaliska uttrycket påverkas av nervositet. Efter detta redovisas 
ett avsnitt om sången som socialt medel och självkänsla och senare i uppsatsen kommer även 
stolthet och mod och att diskuteras. Som avslut beskrivs deltagarnas tankar kring sången som 
uttrycksmedel och sedan en sammanfattning. Samtliga deltagare har i studiens resultat givits 
fiktiva namn för ge läsaren en tydlig inblick i svarsprogressionen samt för att behålla deltagarnas 
anonymitet. 
 
 
Deltagarnas anledningar till att söka till projektet 
 
Många av deltagarna berättar att de sökte mest för att det var en rolig grej. De hade hört sig för 
bland kompisarna vilka som skulle söka och sen sökte de tillsammans. På grund av ett stramt 
utbud av fritidsaktiviteter kopplade till musik/kultur fick projektet ett nytt och fräscht anseende 
och många sökte just på grund av detta. Att söka till ett helt nytt projekt, som VDP, visade sig 
också vara ganska skrämmande och många valde därför att söka först när de övertalat några 
vänner att göra det samma.  
 
 Det verkade kul, och eftersom min kompis sökte så gjorde jag 
 också det. Jag ville bli bättre på att sjunga. (Carl) 
 
De flesta ungdomarna berättar också att de var lite mer osäkra på om de verkligen sökte för att bli 
bättre på att sjunga. Det finns något väldigt laddat bakom ett påstående som ”Jag kan sjunga” och 
det visade sig att de flesta därför var lite försiktiga med att uttala sig positivt om sin 
sångröst/sångteknik. Många ungdomar var lite nyfikna på sång men vågade aldrig riktigt uttala 
någon tro på att de egentligen skulle kunna lära sig att sjunga. Flertalet av de intervjuade 
deltagarna hade någon gång i sitt liv hört talas om ”att sjunga med magen” och var därför nyfikna 
på hur detta gick till.  
 
En annan orsak till att söka till projektet visade sig vara avslag från juryn i TV-programmet 
IDOL. En kille (Isak) från projektet berättade öppenhjärtigt om sitt första och enda försök att 
komma med i tävlingen genom att sjunga inför TV-programmets utvalda jury. Han beskrev det 
som ytterst nervöst och berättade att han förmodligen aldrig mer skulle söka dit. Trots det var han 
mycket intresserad av sång och var därför villig att satsa mycket tid på att bli bättre på att 
kontrollera sin sångröst.  
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 Killarna i klassen tyckte jag skulle söka. Jag sökte till IDOL men 
 Kirsti sågade mig och jag kom inte vidare än till första 
 uttagningen. Jag gillar ju att sjunga och så… (Isak) 
 
För Isak var det till en början enklast att skylla ansökan till projektet på de andra killarna i 
klassen men efter en stunds samtal visar det sig att viljan fanns hos honom själv. Isak var nu 
villig att se om det gick att motbevisa juryn i TV-programmet IDOL.  
 
 
Sångteknik  
 
Att behärska sångteknik visade sig vara något som anses ge hög status. Deltagarna kunde berätta 
beundrande om hur någon de kände kunde sjunga. Att sjunga ”rätt” är något som tar tid att lära 
sig och många av deltagarna insåg snabbt att det inte fanns någon snabb ”express-metod” för att 
lära sig sjunga. Sångteknik handlar mycket om att öva upp ett bra gehör och att lära musklerna i 
kroppen att arbeta på rätt sätt. Deltagarna hade en föreställning om att jag (sångpedagogen) skulle 
säga de magiska orden för att sedan få dem att sjunga helt fantastiskt. Självklart insåg de ganska 
snabbt att det krävdes engagemang och övning från deras sida. Sångteknik kan kortfattat 
beskrivas med två ord: stöd och andning. Att sjunga med magen (stödet) var ett begrepp som 
många av deltagarna hört talas om tidigare i olika sammanhang och några av dem sökte till 
projektet för att veta mer om just detta.  
 
 Jag sökte till projektet för att bli bättre på att sjunga, att lära mig 
 sjunga rätt med magen. (Annika) 
 
På frågan om de själva tyckte att de hade utvecklats sångtekniskt svarade många att de trodde att 
de kunde sjunga bättre nu men att de hade mycket kvar att lära. Ingen pratade i intervjun om att 
de nu var riktigt duktig sångerska/sångare, men några vågade hävda att de nu var lite starkare i 
rösten och även att det lät lite snyggt då de sjöng.  
 
 Jo… det tycker jag. Jag förstår lite mer nu. Alltså… jag förstår 
 vad det innebär att sjunga med magen/stöd men jag vet inte om 
 jag riktigt gör det ännu. Det var kul och jag känner mig lite 
 säkrare i rösten nu. (Annika) 
  

Jag tycker verkligen att jag är bättre på att sjunga nu! Det låter 
 mer snyggt liksom, fast det kan nog helt klart bli ännu bättre. … 
 nu kanske jag vågar sjunga utanför duschen också! Det var 
 ganska kul att jag inte var helt tondöv efter sågningen på IDOL.  

(Isak)  
 
Sångteknik visade sig vara relativt enkelt då vi arbetade med det på ett avdramatiserat och 
kravlöst sätt. Genom att våga göra fel och testa olika sätt att sjunga fick deltagarna utforska och 
utveckla sin sångteknik utan krav på kvalitet eller resultat. Trots att det alltid fanns utrymme för 
att sjunga fult och fel fanns det en rädsla i gruppen för att sjunga dåligt. Denna rädsla blev mindre 
och mindre ju tryggare deltagarna kände sig med sångpedagogen och sin sångpartner. Alla 
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människor är olika och behöver undervisas på olika sätt för att ta till sig informationen på bästa 
sätt. Några av deltagarna gick tydligt framåt med hjälp av konkreta förklaringar av hur kroppen 
fungerar vid olika sångtekniska moment. För de flesta av deltagarna lossnade det mer och mer 
med tekniken då vi valde att inte prata om den alls. Då hjälpte det att jobba med t.ex. 
interpretation (uttryck) eller dynamik istället för teknik. Att använda sig av känslotillstånd och så 
kallat blomsterspråk var något som fungerade för många elever.  
 
 
Musikalitet och nervositet 
 
Många av deltagarna uttryckte en stor nervositet inför projektet och dess avslutande konsert. 
Lundeberg (1998) menar att vi vanligtvis lägger en negativ värdering i begreppet nervositet. Den 
biologiska avsikten med nervositet är att vi skall skärpa uppmärksamheten för att klara oss bättre. 
Då vi människor blir nervösa ökar styrkegraden i kroppen och puls och andningen ökar. 
Musklerna blir spända och adrenalinet frisätter blodsocker i kroppen vilket ger oss energi. Detta 
fenomen är viktigt inför ett musikaliskt framträdande och vi sökte därför under projektets gång 
svar på hur vi kan omvandla denna nervositet till något positivt.  
 
Inför vår första träff var många rädda att behöva ställa sig upp och sjunga inför de andra 
deltagarna för att visa vad de gick för. Självklart utsattes inte deltagarna för detta. Eftersom 
deltagarna var väldigt nervösa för att sjunga inför varandra blev det en alldeles speciell stämning 
i gruppen. All denna rädsla skapade en form av vi-känsla vilket stärkte gruppen. En del sökte till 
projektet för att medvetet arbeta med sin rädsla att framträda inför människor, inte bara som artist 
utan också för att klara av enklare redovisningar i skolan m.m.  
 
 Jag sökte till projektet för att se om det går att övervinna att jag e 
 så sjukt nervös för sådana här grejer. Jag blir värsta skakig även 
 om det bara är en vanlig redovisning i skolan liksom. Sen vore 
 det kul att se om man har någon sångröst eller inte. (Gösta) 
 
Nervositeten att sjunga inför varandra blev mindre och mindre för varje vecka som gick. 
Deltagarna kände större förtroende för varandra och mig som pedagog. De lärde sig snabbt att jag 
aldrig utsatte dem för saker de inte själva ville och deras växande trygghet gjorde att de kunde ta 
till sig mer och mer av undervisningen.  
 
 Jag minns att min dotter var väldigt nervös då hon skulle åka på 
 första träffen. Hon brukar inte vara så rädd av sig men jag förstår 
 om hon var nervös för den här grejen. Vem skulle inte vara det?
  Jag menar… hon är ju en duktig tjej så hon hade ju inget att 
 oroa sig för egentligen, men det vet väl alla att det är 
 skrämmande att sjunga för andra människor om man inte är van 
 vid det. (Mamma 1) 
 
Nervositeten att uttrycka sig med musik var något som kom och gick och inför den avslutande 
konserten växte nervositeten sig starkare igen. Det var nu dags att uppträda inför vänner och 
bekanta. Många var oroliga för hur ”snacket skulle gå” efter konserten. Trots detta ställde alla 
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utom en upp på konserten. Nervositeten och rädslan att göra bort sig släppte för de flesta så snart 
de kommit upp på scenen, och för en del var det tillräckligt med ett ”soundcheck” för att få bort 
lite av nervositeten.  
 
 
Sång som socialt medel 
 
Eftersom många kände rädsla för att söka till VDP var det viktigt att få med sig kompisarna på 
detta. Projektet var en viktig del i ungdomarnas sociala liv och många berättade i intervjuerna att 
de lärt känna människor som de annars aldrig pratat med.  
 

Det bästa var att vi blev ett så bra gäng. Jag lärde känna folk 
som jag nog aldrig hade pratat med på skolan annars... (Carl) 

 
Alla deltagare delades in i par två och två. Varje par bestod av en tjej och en kille. Paren delades 
in efter ålder och klass. Tanken med indelningen av paren var att de inte skulle gå i samma klass. 
Denna indelning gjordes för att uppmuntra deltagarna att lära känna ungdomar från andra klasser. 
Många uttryckte sig positivt om detta men det fanns också de som hellre hade varit tillsammans 
med en kompis de redan kände. Både för att det då blev lättare socialt men också för att de då 
hade haft mer gemensam musiksmak. Någon hade också tankar om att det eventuellt hade varit 
lättare att lära sig sjunga om de hade fått helt enskild undervisning.  
 
 Jag tyckte att projektet var ganska okej men det hade kanske 
 varit bättre om man fick sjunga själv ibland också. Det var 
 liksom svårt att sjunga med hon som jag var med eftersom vi 
 hade så olika musiksmak å sånt… (Evert) 
 
 
Självkänsla, stolthet och mod 
 
Grundtanken och syftet med projektet var att stärka deltagarnas självkänsla och personliga 
trygghet. Efter projektets slut vittnade många deltagare om att de fått en ökad självkänsla. För att 
få ett större perspektiv på detta valde jag att intervjua några av föräldrarna till deltagarna i 
projektet. Detta gjorde att jag fick en tredje blick in i projektet och kunde därmed få en bredare 
bild av huruvida deltagarna utvecklats personligt eller ej. De föräldrar som hade möjlighet att 
ställa upp i intervjun var mycket positiva till projektet och dess utformning. De påpekade att 
projektet haft en viktig inverkan på ungdomarna och att det fått dem att tro på sig själva.  
 

Det är inte konstigt att våra ungdomar visade så stort 
 engagemang och personlig utveckling när de fick vara med i en 
 sådan aktivitet som faktiskt såg var och en av dem. Min son 
 började helt plötsligt sjunga för mig hemma i köket en kväll… 
 det har aldrig hänt förut. Visst har jag tjuvlyssnat på honom när 
 han stått i duschen och sjungit men han har aldrig vågat sjunga 
 så förr. Det märks att han är stolt över sig själv. Projektet fick 
 honom att tro på sig själv och inse att han faktiskt har talang!
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 Även om jag alltid uppmuntrat honom och alltid trott på honom 
 så måste det ju komma från honom själv. (Mamma 2) 
  
I samtal med deltagarna kom det fram att de inte bara observerat sin egen utveckling utan att de 
även sett förändringar hos de andra deltagarna. I en av intervjuerna kom det fram att en av 
killarna visat extra tydligt att han faktiskt vågade mer efter projektet än innan. Vidare berättade 
de att de märkt att han var väldigt nervös redan från första början och att han nu verkade mer 
modig och trygg.  
 
Att samla mod och våga mer handlade inte bara om att våga mer musikaliskt. I vissa fall var det 
också viktigt att samla mod för att våga umgås med nya människor. En kille berättar i sin intervju 
att han tidigare varit väldigt blyg och att han därför haft svårt att lära känna nya människor. Han 
menar att hans ”nya” sångkunskaper och deltagandet i projektet gjort honom mer säker som 
människa och att han därmed vågar ta kontakt med nya människor på ett annat sätt. Hans 
musikaliska utveckling har också gjort att han känner sig stolt med sig själv och trivs med sig 
själv som person. Denna kille visar tydligt att han utvecklats som person, skapat en social 
identitet och fått ökad självkänsla.  
  

Jag tycker absolut att jag vågar mer nu än innan och jag 
 dessutom lite lättare för att träffa nya människor. Det är liksom 
 på något sätt som att mina nya sångkunskaper ger mig en 
 trygghet… som att jag e lite stolt inombords liksom… (Gösta) 
 
I samtalen med deltagarna kom det också fram att det var viktigt för deltagarna att hitta ”sin grej” 
i livet. Många av deltagarna kände sig rastlösa och vilsna i bristen på fritidsintressen. Att 
upptäcka sin musikalitet kan då vara ett stort steg i att hitta sig själv. En tjej berättar i sin intervju 
att hon aldrig tidigare riktigt känt att hon brinner för något. Genom projektet upptäckte hon 
musiken. Projektet blev en viktig del av hennes personliga utveckling. ”Bianca” berättar vidare 
att även hon haft problem med att hon känt sig blyg och osäker. Hon sökte till projektet för att 
arbeta med just detta.  
 
 Inte förrän jag fann mitt intresse för sången och musiken har jag 
 riktigt känt att jag brinner för något. Jag föredrar dessutom en 
 inte helt vanlig typ av musik, vilket gör det lite mer spännande 
 eftersom inte många andra väljer den genren. Mitt problem är 
 dock att jag är blyg och därför inte har vågat sjunga inför folk 
 ordentligt. Därför tänkte jag att detta projekt kunde bli min 
 chans att jobba på det och våga, för viljan finns! (Bianca) 
 
 
Sång som uttrycksmedel 
 
Det finns ett stort behov bland oss människor att uttrycka sig på olika sätt. Ungdomar är inget 
undantag utan tvärtom har de ett extra stort behov av att uttrycka sig eftersom de går igenom en 
tid i sina liv då den sociala identiteten ofta skapas. Ett av detta sätt är genom musiken/sången. För 
att detta behov skall kunna tillgodoses behövs ofta projekt som dessa. Det är viktigt att erbjuda 
dessa ungdomar en trygg och tillåtande miljö där de verkligen känner att de vågar uttrycka sig.  
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Jag älskar att sjunga. Det är min passion, min hobby, mitt liv. 

 Sång är det  vackraste som finns man kan uttrycka så mycket 
 med sång, alla känslor, allt! Det känns så bra när man berör 
 någon med sin sång, när man känner sig uppskattad och 
 betydelsefull. För vissa kan en sång förändra ens liv. Jag önskar 
 att jag kan förändra någons liv med endast en sång! (Doris) 
 
VDP gav dessa ungdomar möjlighet att uttrycka sig genom sången och musiken. Detta visade sig 
mycket uppskattat och många av deltagarna berättade i sina intervjuer att de förutom sångteknisk 
utveckling och socialt nätverkande också uppskattade den konstnärliga delen av projektet. De 
fick då en möjlighet att prova på att uttrycka sig genom olika genrer som t.ex. pop, rock, visa, 
jazz och musikal m.m.  
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DISKUSSION 
 
Denna del av uppsatsen inleds med att diskutera de metoder som använts i studien. Därefter följer 
resultatdiskussionen som sammanfattar tankarna kring uppsatsens innehåll och VDP, i förhål-
lande till uppsatsens syfte.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Studien innehåller en enkätundersökning med åtta olika påståenden kring projektet, dess 
utformning och resultat. Enkätens utformning med lika svarsalternativ genom hela undersök-
ningen gjorde att respondenterna på ett enkelt sätt kunde svara på enkäten. Samtliga av projektets 
deltagare valde att svarade på enkäten.  
 
Ejlertsson (2005) menar att det finns en stor fördel med att utforma enkätens samtliga frågor i 
standardiserade formulär. Alla frågor får då samma svarsalternativ vilket leder till förhållandevis 
lättolkade resultat. Nackdelarna med enkäter som undersökningsmetod är bl.a. att antalet frågor 
är begränsade samt att personer som har läs- och skrivsvårigheter kan få svårigheter att delta i 
undersökningen. 
 
I denna studie konstruerades samtliga enkätfrågor i ett tidigt skede utan handledares deltagande. 
Detta betyder att frågorna i enkätundersökningen kan uppfattas som ledande eller ofullständigt 
formulerade. I fortsatta studier kommer särskild vikt läggas vid att noggrant formulera enkät-
frågorna så att de inte kan uppfattas som ledande eller missvisande. Enkätfrågorna hade kunnat 
vara tydligare och ställts på andra sätt.  
 
Studien innehåller även intervjuer med tio deltagare ur projektet sex av dessa var skriftliga 
intervjuer som hölls över Internet. Föräldrarnas intresse för att delta intervjuerna hade eventuellt 
varit större om jag ring dem istället för att kommunicera via e-post. Att välja ut de tio första 
deltagarna som svarade på förfrågan om att vara med i intervjuerna kan ha påverkat resultatet. 
Det finns en möjlighet att de deltagare som var mest positivt inställda till projektet också var de 
som först svarade på förfrågan.  
 
Eftersom det skapades en mycket god relation mellan projektledaren och samtliga deltagare var 
det aldrig några problem med att få de intervjuade deltagarna att känna sig bekväma med 
samtalen. Den goda relation som uppstod mellan deltagarna och mig som projektledare kan ha 
påverkat resultatet. Många deltagare var nöjda med projektet och kan möjligtvis ha uppfattat det 
som att det fanns en chans att få vara med en gång till om de ”låg bra till” hos mig som 
projektledare. Självklart fanns inga sådana baktankar hos mig som intervjuare och medvetenheten 
om denna problematik fanns hela tiden med under studiens gång.  
 
Enligt Kvale (1997) är intervjuarens kvalifikationer av stor vikt för studiens resultat. En god 
intervjuare bör visa upp kvalifikationer som .t.ex. strukturerad, tydlig, känslig, styrande,  
tolkande och kritisk. En kritisk intervjuare ställer kritiska frågor för att tillförlitligheten i det som 
intervjupersonen berättar.  
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Det faktum att mer än hälften av intervjuerna genomfördes via Internet bidrog till en avslappnad 
stämning där deltagarna fick använda sig av ett forum de är vana vid. Många ungdomar ur 
projektet visade sig kommunicera mycket via just Internet och MSN och uppfattade därför detta 
verktyg som positivt. Nackdelen med att använda Internet vid intervjuerna var att det fanns 
svårigheter med att tyda vad som sades ”mellan raderna” och att observationen av den 
ickeverbala kommunikationen uteblev. Resterande intervjuer hölls enskilt i kontorsmiljö utan 
några speciella störningsmoment så som t.ex. telefonsamtal eller dyl. En tillåtande stämning med 
mycket skratt och personliga ordval gjorde att deltagarna även här uppfattades tämligen avspända 
trygga med den muntliga intervjusituationen.  
 
Som en del av denna studie valde jag även att intervjua tre stycken föräldrar. Samtalen som hölls 
enskilt varade i ca: 40 min och hölls helt ostört. Alla tre intervjuade föräldrar var mycket 
uppskattande till projektet och var glada att få komma till tals. Föräldrarnas svar var längre och 
mer uttömmande än ungdomarnas svar som ibland kunde vara ytterst fåordiga. En orsak till detta 
kan vara att de som intervjuades via Internet inte orkade skriva särskilt långa svar. En annan 
orsak kan vara att föräldrarna har sett deltagarnas utveckling från ett externt håll och därmed fick 
mer tydliga bilder av deltagarnas utveckling och då kunde beskriva detta på ett annat sätt. 
Självklart är det så att ungdomar och vuxna har olika sätt att uttrycka sig i samtal. De vuxna hade 
en större vana att uttrycka sig verbalt och gav därför längre och mer berättande svar.  
 
Eftersom jag själv var en del av projektet (projektledare) och därmed var intresserad av 
deltagarnas åsikter så var det väldigt fängslande att lyssna på de intervjuades svar. Som 
projektledare har jag en väldigt stor insyn i projektet och dess utförande vilket gjorde att det hela 
tiden fanns en förförståelse för de ämnen vi pratade om vid intervjuerna. Ett tillägg till detta är att 
det som projektledare och även författare av denna uppsats kan vara svårt att hålla sig objektiv till 
studien och dess resultat. Självklart finns det ett intresse i att få ett så positivt resultat som 
möjligt. Studien blir då på ett sätt en utvärdering av min egen verksamhet vilket bör kännas till av 
läsaren. Medvetenheten om denna konflikt har skapat en försiktighet och noggrannhet inför 
studien och dess resultat. 
 
Samtliga föräldrar till projektets deltagare blev tillfrågade att deltaga i intervjuundersökningen. 
Trots denna stora urvalsgrupp erhölls endast svar från tre föräldrar. På grund av det relativt låga 
intresset för studien är de tre föräldrar som intervjuats alla kvinnor i 45-55 års ålder. Det hade 
varit intressant att få ta del av de vuxna männens åsikter och tankar kring projektet och dess 
påverkan på ungdomarna. Men eftersom det endast var kvinnor som visade intresse för studien så 
blev det slutgiltiga deltagandet tre kvinnor. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
VDP var ett lyckat projekt på många olika sätt. Många deltagare har själva berättat hur glada de 
blir av att sjunga och hur mycket de har utvecklats tack vare projektet. Syftet med denna studie 
var att uppmärksamma, beskriva och förstå om och hur sångundervisning bidrar till att stärka 
gymnasieelevens självkänsla.  
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VDP är ett projekt som ska ge gymnasieungdomar möjligheten att musicera tillsammans med 
likasinnade ungdomar och uttrycka sina tankar och känslor via sången. Av alla de ungdomar som 
sökte till projektet valdes de ungdomar ut som hade minst erfarenhet av att sjunga. Tanken med 
VDP var att få in ”nya” ungdomar i musiklivet.  Deltagarna var oerfarna att musicera tillsammans 
och eftersom de aldrig tidigare hade varit i liknande situationer skapades stor nervositet bland 
deltagarna då de inte hade någon aning om hur de olika momenten skulle se ut. De flesta 
deltagarna har berättat att de var väldigt nervösa inför den första träffen för att de trodde att de 
skulle behöva ställa sig upp inför alla andra och visa vad de går för. Självklart utsattes inte någon 
av deltagarna för någon sådant. I efterhand visade det sig att många hade en bild av sång och 
sångundervisning som innebar att man skulle utsättas för just dessa typer av ”oförberedda 
framträdanden” efter att ha sett liknande situationer i TV-program som t.ex. IDOL.  Eftersom jag  
själv har erfarenhet av att känna så pass mycket nervositet i samband med sång, fanns hela tiden 
en avsikt att avdramatisera mötet mellan deltagarna och deras musikaliska prestation. Vi pratade 
ofta om att det inte gjorde något om man testade och det visade sig låta lite fult eller ”falskt”. 
Testar man inte så vet man heller inte hur resultatet kan bli. 
 
I jämförelse med det praktiska musicerandet fick arbetet med de musikteoretiska kunskaperna 
fick ett förhållandevis litet utrymme i VDP. Då det dök upp frågor som rörde musikteori och 
notläsning pratade vi om det men musikteori var aldrig någonting som regelbundet undervisades 
i. Det blev ganska självklart att prata om hur man tyder formen på en låt då den stod skriven i 
noter. Jag tog då chansen att gå igenom det både genom att teoretisk berätta hur det fungerar men 
också genom att tillsammans sjunga låten i fråga. Personligen är jag nöjd med det lilla utrymme 
som musikteorin ändå fick och tror att det är viktigt att deltagarnas intresse fick styra detta. 
Många av deltagarna hade en redan förutbestämd mening om vilken musik de tyckte om och 
vilken musik de inte tyckte om. VDP gav dem möjlighet att utforska andra musikgenrer och 
många insåg snabbt att det fanns värden i annan musik än den de var vana att lyssna på. 
Exempelvis visade det sig att en elev som tidigare sett ner på ”kommersiell och lugn” musik efter 
projektet fick en helt annan syn på den typen av musik. Deltagaren hade tidigare mestadels 
lyssnat på hårdrock och heavy metal. Det faktum att deltagarna var så pass öppna inför att testa 
olika sorters låtar och genrer uppskattades och gav musicerandet ett nytt omfång. En del försök 
blev succé medan andra blev mindre bra, men det viktiga var då att deltagarna kände att det var 
okej att sjunga något som verkligen inte lät bra likväl som det var okej att sjunga något riktigt 
bra. En viktig orsak att nämna till varför en del försök slutade mindre bra var mina begränsningar 
som ackompanjatör. Många låtar inom t.ex. rockgenren är mycket lättare att genomföra då man 
har ett helt rockband i ryggen som stöd. Deltagarna erbjöds att repetera med rockbandet då vi 
gick in i slutfasen och arbetade mer med konserten och dess utformning. Då deltagarna fick 
möjlighet att repa tillsammans med ett helt kompband fick det musikaliska uttrycket en ny 
dimension. Många upplevde det som befriande att kompet nu lät som på inspelningen och de 
kände sig då inspirerade att gå upp på scen och uppträda.  
 
Projektets tankar kring sång som uttrycksmedel stämmer väl överens med Bjørkvold (1991). 
Bjørkvold menar att musiken och musicerandet är till för att människor skall kunna uttrycka sig 
på ett fritt sätt och hänvisar till bland annat tyskans ”Spiel” eller engelskans ”Play”. Precis den 
synen på musicerandet försökte jag överföra på deltagarna under projektets gång. Jag ville att de 
skulle känna sig lekfulla i sitt uttryck och strunta i om det inte alltid lät som de hade tänkt sig. Det 
visade sig att deltagarna hade ett stort behov av att uttrycka sig, men att de hade en del mentala 
spärrar som hindrade dem. En av dessa spärrar handlade just om nervositet och rädsla för att göra 
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något fel. Genom att arbeta med interpretation, frågor som Vem är det som  sjunger? Var är du? 
Vem sjunger du till? Varför? Vad vill du förmedla?  och Hur känner du när du berättar detta?  
släppte en del av nervositeten. Dessa frågor gjorde att det då blev lättare för deltagarna att 
uttrycka sig, dels för att deltagaren får en större mening med det han/hon skall sjunga men också 
för att han/hon får chansen att gå in i en roll och inte längre behöver visa sitt eget uttryck. 
Nervositeten blev mindre och mindre ju längre projektet fortlöpte och mot slutet av projektet var 
de flesta väldigt bekväma med att sjunga tillsammans. Inför den avslutande konserten kom en ny 
nervositet smygande. Många var nu oroliga för vad alla vänner i publiken skulle tycka om deras 
nyfunna talang. Som projektledare är  jag övertygad om att denna nervositet var ännu ett steg mot 
den personliga tryggheten. Efter konserten berättade många deltagare att de kände att de hade 
växt som personer i samband med projektet och att de insåg att just konserten var en viktig del i 
deras personliga utveckling. Att övervinna en stor rädsla visade sig leda till något väldigt positivt. 
Deltagarna var mycket spontana och öppna med hur de upplevde konserten och tolkningar av 
deras icke verbala kommunikation visade tydliga tecken på en ökad självkänsla. Deltagarna 
uppvisade tydliga tecken på att de kände sig stolta och glada över att de verkligen vågade 
genomföra projektet och den tillhörande konserten.  
 
Människans sätt att se på sitt eget värde benämns ur det psykologiska perspektivet för 
självkänslan. I motsats till självbilden som är kognitiv (tankemässig) är självkänslan emotiv 
(känslomässig). I Vocal Devotion Project handlade det om att stärka ungdomarnas självkänsla via 
sången. För att få fokus på det musikaliska uttrycket och dess betydelse för deltagarnas 
självkänsla utgick ingen information till deltagarna att VDP var att ”självkänsla-projekt”. Det 
fanns då en risk att självkänslan skulle bli något framtvingat resultat istället för en positiv effekt 
av sången och musiken. Eftersom studien gick ut på att undersöka sångens inverkan på 
självkänslan ansåg jag att ungdomarna endast behövde fokusera på sången och det sociala 
samspelet. Utvecklingen med den personliga tryggheten och självkänslan blev då en följd av 
ungdomarnas musicerande och inte ett resultat av ett, från ungdomarnas sida, medvetet arbete 
med just detta.  Att ha en bra självkänsla är som att ha en grundläggande självkärlek, en 
acceptans till sin egen existens som såväl uttrycks i orden:  
 

Vårt psyke är ett oerhört komplicerat system, där tankar och 
känslor får plats, ordnas och blandas på många olika nivåer. Det 
är som en katedral, ett mäktigt och komplext bygge där vi kan 
vandra mellan pampiga salar och mörka katakomber, valv, 
pelare, hemliga gångar, blicka mot jättekupoler och torn som 
sticker upp mot himlen. Tillsammans rymmer detta storverk 
både gediget hantverk och transcendental andlighet. Men för att 
allt detta skall hålla samman måste det vila på en solid grund, ett 
fundament som håller hela bygget på plats. Självkänslan är en 
sådan bas, psykets fundament.  
(Rose & Perski, 2008, sid. 46) 

 
En annan viktig målsättning med projektet var att deltagarna skulle få en ökad social kompetens, 
känna grupptillhörighet och få ett ökat kontaktnät. Behovet av gemenskap och mänsklig kontakt 
tycks vara ett villkor för att vi skall kunna överleva fysiskt och socialt som människor (Maltén 
1998). Mänskliga relationer är enormt viktiga och genom projektet fick deltagarna testa olika sätt 
att interagera med varandra.  Det är viktigt att ungdomar vågar ta kontakt med varandra utan att 
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ha förutfattade meningar om att de skall vara på ett visst sätt. På grund av det styrdes projektet 
mer och mer till ett ”socialt projekt” där deltagarnas interaktion och kommunikation med 
varandra fick ta stor plats. Att ha en trygghet i sin egen identitet skapade därmed också en 
trygghet i mötet med andra människor.  
 
Eftersom alla människor enligt Bjørkvold (1991) är musikaliska och har ett behov av att musicera 
var det viktigt för mig som projektledare och pedagog att alltid erbjuda en trygg miljö där 
deltagarna kände att de i hög grad vågade uttrycka sig utan att vara rädda för att göra fel. Det 
fanns hela tiden en strävan efter att deltagarna skulle hitta tillbaka till det tillstånd som beskrivs 
tidigare i bakgrunden. Ett tillstånd som Bjørkvold beskriver som en estetisk dimension där 
värdenormer om renhet och tonsäkerhet i sitt musicerande inte längre spelar någon större roll. Det 
visade sig vara svårare än jag trodde. Det faktum att människan har en inbyggd rädsla för att 
sjunga ”fult” eller ”falskt” gjorde att musicerandet till viss del hämmades. Detta var speciellt i 
projektets inledningsfas. Så här i efterhand upplever jag det ändå som att projektet lyckades skapa 
en liknande miljö som den Bjørkvold beskriver. Att lyckas radera alla dessa orosmoment i 
tillräcklig utsträckning tar förmodligen mycket längre tid än ett halvår och kräver enligt mig mer 
tid till såväl gemensamma som enskilda träffar. En vinst med arbetet kring självkänslan vore om 
insatser från andra håll som t.ex. skolan och hemmet kunde ske i samband med projektets 
fortgång.  
 
Att vara projektledare för VDP har lärt mig otroligt mycket om mig själv men också om hur 
andra människor fungerar i integrationen med musiken och det musikaliska uttrycket. Projektet 
har övertygat mig om att alla människor har ett behov av att få närma sig musiken och vara en del 
av den. Jag har också lärt mig att det krävs mycket improvisationsförmåga och lyhördhet för att 
kunna bemöta så pass många olika människor. Alla människor är unika och behöver närma sig 
sången och musiken på olika sätt. Denna insikt har skapat tillfällen att arbeta fram olika sätt att 
undervisa olika människor. Förutom det faktum att samtliga deltagare var på olika nivåer rent 
sångtekniskt så handlade det om att kunna bemöta 22st olika personligheter. En del var otroligt 
nervösa och oroliga medan andra kände sig mer bekväma med situationen. För att kunna bemöta 
dessa ungdomar på ett bra sätt krävs det att projektledaren/pedagogen har en trygghet i sin egen 
personlighet. Jag tror inte att människor någonsin blir färdiga med sin identitetsbildning men att 
ha kommit en bra bit på väg har hjälpt mig i mötet med dessa ungdomar. Samtidigt som projektet 
har vittnat om deltagarnas personliga utveckling har det även utvecklat mig som pedagog vilket i 
sin tur stärkt min egen identitet.  
 
VDP var ett lyckat projekt där både deltagare, projektledare och finansiärer var mycket nöjda 
med både projektets utformning och dess resultat. Sången visade sig vara ett mycket effektivt 
verktyg i arbetet med att stärka ungdomars självkänsla. Eftersom det fanns en nervositet och 
rädsla inför att sjunga tillsammans med andra människor fick många uppleva tillfredställelsen i 
att övervinna sina rädslor. Att som deltagare lyckas med något som de inte var säkra på att klara 
av visade sig stärka självkänslan. Modet att övervinna sin rädsla och nervositet skapar en känsla 
av förtroende till den egna personen och sitt eget värde. Min slutsats som projektledare är att 
projektet och dess fokus på personlig utveckling och självkänsla är ett otroligt viktigt arbete 
bland ungdomar och att det behövs på många fler platser i Sverige än endast berörd kommun.  
Många ungdomar runt om i Sverige behöver bli sedda och känna sig uppskattade och värdefulla 
vilket är just det som projektet gjort för de 22st ungdomar som under hösten och vintern 
2007/2008 deltog i VDP .  
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Validitet/reliabilitet 
 
Ejlertsson (2005) menar att det är av vikt för studiens resultat att samtliga frågor ställts på ett 
sådant sätt så att de verkligen mäter det studien avser. I detta fall konstruerades samtliga 
enkätfrågor i ett tidigt skede utan handledares deltagande. Detta betyder att frågorna i enkät-
undersökningen kan uppfattas som ledande eller ofullständigt formulerade.  
 
Denscombe (2000) menar att kriteriet på tillförlitlighet i småskaliga forskningsprojekt handlar om 
huruvida de utvalda forskningsinstrumenten neutrala till sin verkan eller ej. Vidare pålyser 
Denscombe att frågan om tillförlitligheten bör formuleras: 
 
 Om någon annan genomför undersökningen, kommer han eller 
 hon fram till samma resultat och drar han eller hon samma 
 slutsatser? (Denscombe, 2000, sid. 250) 
 
Eftersom studien på ett sätt kan tolkas som en utvärdering av den egna verksamheten har speciellt 
stor vikt lagts vid en försiktighet inför studien och dess resultat. Undersökningen har under 
arbetets gång hållits till uppsatsens syfte. P.g.a. undersökningens begränsade omfattning är det 
svårt att egentligen se några generella resultat. Jag anser dock att de undersökningar jag gjort i 
enkäten och intervjuer är väl verklighetsförankrade. 
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Framtiden för Vocal Devotion Project 
 
Arbetet med Vocal Devotion Project har varit mycket intressant och utvecklande för mig som 
projektledare. Några aspekter som inte framkommit tidigare i studien är närvaron i gruppen under 
projektets gång. Vid projektets första träff bestämdes demokratiskt att vi inte behövde ha någon 
depositionsavgift för att få deltagarna att närvara. Alla deltagare lovade att ha hög närvaro och 
tyckte att det var en självklarhet att de skulle komma på sina sånglektioner och gemensamma 
träffar. Trots detta kunde det hade varit bra för vissa deltagare att lämna en deposition, då de haft 
svårigheter att passa tider och ibland även uteblivit helt från de träffar vi bokat in. Egentligen är 
det inte ”hela världen” om de missar någon träff då och då så länge som de har en hyfsat hög 
närvaro. Problemet är att det då kan kännas orättvist mot de andra ungdomar som sökte till 
projektet men aldrig kom med. Då uppstår frågan: Hade det varit bättre att ta med någon av dem 
istället? I framtida projekt planeras det att eventuellt användas en depositionsavgift på ca: 500 kr. 
Denna avgift betalas tillbaka vid projektets slut då deltagaren visat en hög närvaro. Definitionen 
av en ”hög närvaro” bör då diskuteras i projektets inledningsfas. Ett annat alternativ skulle vara 
att alla deltagare i projektets inledningsfas får skriva under ett gemensamt utformat kontrakt som 
berör dessa frågor. Kontraktet skulle då gälla under hela projektets gång.  
 
En annan reflektion som växt fram under studiens gång är att det i framtiden kommer att läggas 
ännu mer vikt vid de gemensamma träffarna. Kanske går det att ha dessa träffar oftare och då 
med t.ex. olika teman som vi diskuterar tillsammans.  
 
Nästa steg blir att genomföra Vocal Devotion Project på fler platser i Sverige och framförallt med 
olika målgrupper. Som grundare och ägare av projektet är jag mycket intresserad av att få 
genomföra VDP med många olika sorters människor. Jag vill utforska hur projektet skulle bli 
med yngre förmågor alternativt med vuxna. Det vore också intressant att se hur VDP kan 
användas i invandrartäta områden som en del i integrationen mellan invandrare och icke 
invandrare. Kan ett sådant projekt skapa en ökad förståelse för olika människor och i sin tur 
minska segregationen? Det vore även enormt spännande att få genomföra projektet med 
långtidssjukskriva människor som en del i deras rehabilitering.   
 
I framtida projekt finns det ännu fler intressanta frågeställningar att undersöka. Exempel på dessa 
är: 
 

• Hur ser musikens roll ut i samhället? 
• Hur skapas en meningsfull fritid för ungdomar? 
• Kan alla människor sjunga? 
• På vilket sätt går det att använda sång som rehabilitering för långtidssjukskrivna? 
• Kan musik och sång skapa integration mellan människogrupper med olika etniska 

bakgrunder? 
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BILAGA 1 - Intervjufrågor till deltagare 

 
Intervjufrågor  
Intervjufrågor till tio av de tjugo ungdomar som deltagit i sångprojektet: 
”Vocal Devotion Project 2008”. 
 

1. Vad fick Dig att söka till detta projekt? Vilka förväntningar hade Du? 
 

2. Har projektet uppfyllt Dina förväntningar?  Har det varit värdefullt för Dig?  
 

3. Tycker Du att projektet har utvecklat Dig som sångare/sångerska? Tycker Du att Du är 
bättre på att sjunga nu än tidigare? 

 
4. Kan Du känna en personlig utveckling som en följd av projektet? Tycker Du att Dina 

vänner utvecklats något? T.ex. självkänsla, personlig trygghet… 
 

5. Vad tycker Du var det bästa med att delta i detta projekt? Fanns det något dåligt med att 
delta?  
 

6. Om Du fick ändra på något, vad skulle det vara då?  
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BILAGA 2 - Intervjufrågor till föräldrar 

 
Intervjufrågor till deltagarnas föräldrar. 
 
 

1. Vad har Du fått för bild av projektet? 
 

2. Har Du sett någon personlig utveckling hos Ditt barn? Vad? 
 

3. Om ja… tror Du att det har något med detta sångprojekt att göra? 
 

4. Tycker Du att Ditt barn utvecklats musikaliskt genom detta projekt? 
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BILAGA 3 - Frågeformulär/enkätundersökning 
 

 

VOCAL DEVOTION  

PROJECT  
 

Hur väl stämmer dessa påståenden? Fyll i ett svar på varje påstående! 
Du får självklart vara anonym! 

 

 

Jag har utvecklats inom sången och är nu bättre på att sjunga 

 
Stämmer inte alls     stämmer lite     Stämmer    stämmer bra    stämmer mycket bra 

 

 

 

Jag har lärt känna nya vänner 

 
Stämmer inte alls     stämmer lite     Stämmer    stämmer bra    stämmer mycket bra 

 

 

Vad fick dig att gå med i projektet? 

 
Vet ej          lite nyfiken            kompisar som va med             musiken/sången                             

 

 

Projektet gav mig inget särskillt 

 
Stämmer inte alls     stämmer lite     Stämmer    stämmer bra    stämmer mycket bra 

 

 

 

Jag har upplevt en personlig utveckling  
(trygghet, självförtroende, självkänsla) genom att få sjunga 

 
Stämmer inte alls     stämmer lite     Stämmer    stämmer bra    stämmer mycket bra 
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Jag tycker projektet har varit bra och tycker att det borde återkomma 

 
Stämmer inte alls     stämmer lite     Stämmer    stämmer bra    stämmer mycket bra 

 

 

 

Jag har haft roligt  

 
Stämmer inte alls     stämmer lite     Stämmer    stämmer bra    stämmer mycket bra 

 

 

 

Jag skulle vilja fortsätta att sjunga 

 
Stämmer inte alls     stämmer lite     Stämmer    stämmer bra    stämmer mycket bra 

 

 

Om du fick fortsätta med ett till projekt, hur skulle det se ut då? 

Vad skulle vi göra och hur skulle det gå till? Skulle du vilja vara med då? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer och tankar: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din åsikt! 

/Caroline 
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BILAGA 4 - Intresseanmälan till Vocal Devotion Project 
 

Intresseanmälan till Vocal Devotion Project 

 
Vi söker i första hand Dig som är sugen på att sjunga men inte riktigt tagit tag i det än… Du som faktiskt 

vill uppträda men inte riktigt vågat tidigare! Nu har du chansen att sjunga hela hösten! Fyll i en 
intresseanmälan så hör vi av oss! 

 

Namn:______________________________________________________ 

Ålder:_____________________   Mobilnr:_________________________ 

Adress:_____________________________________________________ 

Mailadress:__________________________________________________ 

Vilket program går du?________________________________________ 

 

Vad har du för tidigare erfarenhet av att sjunga (t.ex. kör, sånglektioner, sjunger i 

band)?________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Av alla som söker, varför skall vi välja just dig?________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Att vara med i detta projekt kommer att innebära att man är närvarande på ALLA 
lektionstillfällen (man får ju vara sjuk!) och även ställer upp på att uppträda på Vocal Devotion 
Projects slutkonsert i Studio Acusticum.  

 

Ställer du upp på detta?                 JA!                       NEJ! 

 

 

 

 

Underskrift                                                                 Namnförtydligande 
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BILAGA 5 - Marknadsföringmaterial 
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BILAGA 6 - Affisch slutkonsert 

 
 
 


