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Abstrakt 
Studien belyser vilka motivationsfaktorer som finns till sångutveckling och förhållande till 
improvisation, som begrepp och verktyg. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer och prak-
tiskt undersökande med elever och lärare. Jag själv har genomfört två improvisationsövningar 
under fyra tillfällen med tillhörande reflektion med eleven. Intervjustudien kopplas till styr-
dokument och lärarens uppdrag i skolan. 

Resultatet av min studie med eleverna visar att det finns en problematik i elevers osäkerhet 
och rädsla över att göra fel. Begreppen som låta fult och fel blir ett retoriskt problem då det 
ofta inte är klart för eleven vad begreppet innebär och då ett hinder i utvecklingen. Samtalen 
med lärare visar på att alla har format ett personligt förhållande till att undervisa, vikten av att 
vara flexibel kontinuerligt reflekterar kring sin yrkesroll.  

Begreppet improvisation kopplades till att komma på i stunden, melodier och olika ljud, samt 
som ett verktyg till att skapa låtar, öka självförtroende och stärka elevens musikaliska identi-
tet. I mitt praktiska genomförande med elever så beskrev de flesta elever en rädsla innan 
momenten. De visste inte vad övningen innebar och vad som förväntades av dem. Men samt-
liga kastade sig ut och testade och hade en övervägande positiv känsla efteråt. Eleverna 
beskrev det med ord som: kul, upplyftande, skönt att de var fritt, svårt att veta var man ska 
börja, fokuserande, lugnande. 

Nyckelord: Improvisation, Motivation, Sångundervisning 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This essay highlights the relationship between the motivational factors for singing develop-
ment and improvisation, as a notion and an instrument. I have implemented qualitative 
interviews and observations with students and teachers. In my observations I conducted two 
types of improvisation exercises with the students. The study links to the school curriculum 
and to teachers assignments. 

The interview with students shows results of that there is a problem in how students have a 
fear of making mistakes. The concept of sound in an unsightly way and wrong becomes a rhe-
torical problem as it is often not clear to the students what the term means and as an obstacle 
to develop in their instrument. The interviews I had with vocal teachers show that everyone 
has formed a personal relationship with their methods to teach and the importance of being 
flexible and constantly have an open mind to learn and reflect on their professional roles.  

Students linked the concept of improvisation to making up as you go, making melodies and 
different sounds. Improvisation was used as a tool to write songs, increase self-confidence 
and develop your musical identity. In my practical implementation with students they de-
scribed most of the students feeling nervous before doing the excises. When they did not 
know what to expect or what was to expect of them. But everyone took the chance to try 
something that they had not tried before and the majority had a positive feeling afterwards. 
They described it with words like: fun, uplifting, nice to sing freely, hard to know where to 
start, focusing, calming. 

 

Keywords: Improvisation, Motivation, Vocal teaching 

 

 

 

 



 

FÖRORD 

Jag vill börja med att tacka min handledare, Helena Stenbäck! Som har sorterat bland mina 
tankar inför detta arbete och hjälpt mig att forma en struktur så uppsatsen kunde ta sin början 
och framför allt, nå sitt slut! 

Tack till Ewa-Lill Clarén som tillsammans med mig, Jenni Jeppsson Lindström och Therese 
Dissler startade upp KREA-arbetet och inspirerade vidare till projektet med sånggruppen! 
 
Fantastiskt att se alla elever som deltog i observation, övningar och intervjuer under arbetets 
gång med mod och nyfikenhet och framförallt med en öppen inställning! 
 
Slutligen ett rungande hurra till Pettersson och Frohm för skratt, hysteri, kaffe och skri-
varstuga! Kloka idéer och konstruktiva tankar!  

Jag kan nu tusen saker mer om att skriva uppsatser, improvisation, pedagogik och lärande in-
nan jag började. Och efter denna uppsats har jag upptäckt fler saker jag vill veta mycket mer 
om i mitt arbete som sånglärare! 

 

 

Piteå den 16 december 2012  

Moa Lundqvist 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. INLEDNING ......................................................................................................................... 1 
2. SYFTE ................................................................................................................................... 2 
2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................................. 2 
3. BAKGRUND ......................................................................................................................... 3 
3.1 SÅNGUNDERVISNING .................................................................................................................. 3 

3.1.2 Ett historiskt perspektiv – från dåtid till nutid ........................................................................... 3 
3.2 MUSIKUNDERVISNING - Som verktyg i lärande och utveckling ................................................. 5 
3.3 STYRDOKUMENT – Skolans uppdrag att stimulera kreativitet, motivation, kontext och stärka 
självförtroende ......................................................................................................................................... 5 
3.4 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE .................................................................. 5 
3.5 IMPROVISATION ........................................................................................................................... 6 

3.5.1 Scat – sångimprovisation inom jazz ........................................................................................... 7 
3.5.2 Improvisation i gymnasieskolan ................................................................................................ 7 
3.5.3 Improvisation – ett verktyg till utveckling och lärande ............................................................. 8 

3.6 MOTIVATION ................................................................................................................................. 8 
3.7.1 Inre Motivation .......................................................................................................................... 9 
3.7.2 Yttre Motivation ....................................................................................................................... 10 

3.8 TRYGGHET OCH RÄDSLAN ATT GÖRA FEL ......................................................................... 11 
3.8.1 Jag-kan-känslan ........................................................................................................................ 12 

4. METOD ............................................................................................................................... 12 
4.1 KREA – ett projekt kring sångimprovisation .................................................................................. 13 
4.2 KVALITATIV INTERVJU ............................................................................................................ 14 

4.2.1 Urval inför intervjuer ............................................................................................................... 14 
4.2.2 Genomförande av intervjuer .................................................................................................... 14 

4.3 OBSERVATION ............................................................................................................................. 15 
4.3.1 Urval inför observation ............................................................................................................ 15 
4.3.2 Genomförande av observation ................................................................................................. 16 

4.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................................................................ 16 
4.5 DATABEARBETNING .................................................................................................................. 17 
5. RESULTAT ........................................................................................................................ 17 
5.1 PRESENTATION AV INFORMANTERNA ................................................................................. 17 
5.2 MOTIVATIONSFAKTORER ........................................................................................................ 17 

5.2.1 Sjunga tillsammans med andra ................................................................................................ 19 
5.2.2 Variation och byte av olika sångsammanhang och konstellationer ......................................... 19 
5.2.3 Elevens inflytande vs. sånglärarens kontroll av lektionens innehåll ........................................ 20 
5.2.4 Psykologiska och fysiologiska vinster ..................................................................................... 21 

5.3 IMPROVISATION ......................................................................................................................... 22 
5.3.1 Begrepp och association........................................................................................................... 22 
5.3.2 Möjligheter och begränsningar ................................................................................................ 23 
5.3.3 Vinster med improvisation ....................................................................................................... 24 

5.4 SAMMANFATTNING OCH GRUPPERING AV INRE OCH YTTRE MOTIVATION ............. 25 
5.5 SAMMANFATTNING ................................................................................................................... 26 
6. DISKUSSION ..................................................................................................................... 26 
6.1 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 26 

6.1.1 Tillförlitlighet ........................................................................................................................... 28 
6.2 RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................. 28 



6.2.1 Hur kan improvisation påverka elevers förhållningssätt till sångundervisning? ..................... 28 
6.2.2 Vilka associationer, erfarenheter och uppfattningar har eleverna av begreppet improvisation?
 .......................................................................................................................................................... 30 
6.2.3 Använder läraren sig av improvisation? I så fall i vilken form och hur stor plats har den i den 
fortlöpande undervisningen? ............................................................................................................. 30 
6.2.4 På vilket sätt kan improvisation fungera som ett verktyg för att minska rädslan att göra fel och 
påverka deras motivation? ................................................................................................................ 32 

7. AVSLUTANDE ORD ........................................................................................................ 33 
7.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING .................................................................................... 34 
REFERENSLISTA................................................................................................................. 35 
BILAGA 1 ............................................................................................................................... 38 
ÖVNINGAR GENOMFÖRDA UNDER OBSERVATIONERNA ...................................................... 38 
BILAGA 2 ............................................................................................................................... 39 
INTERVJUFRÅGOR TILL ELEVER .................................................................................................. 39 
BILAGA 3 ............................................................................................................................... 40 
INTERVJUFRÅGOR TILL LÄRARE ................................................................................................. 40 
 

 



 1 

1. INLEDNING 
Genom min egen sångutveckling, utbildning till sånglärare och arbete med elever har jag sett 
vikten av mod och trygghet i utvecklingssammanhang. För att utvecklas i sång behöver du 
våga sjunga. Arbetar vi aktivt med det som lärare när vi planerar våra lektioner? 

Jag har sedan jag först började med sångundervisning i gymnasiet varit intresserad av och 
blivit inspirerad av improvisation. Det började med det vi mest förknippar med improvisation, 
jazz! Improvisation har gett mig frihet att hålla mitt instrument, rösten, öppet och undersö-
kande. Eftersom sångares instrument sitter i kroppen och som lärare kan du inte riktigt veta 
vad som fungerar för varje enskild elev så kräver det att varje sångare lär känna sitt eget in-
strument. Då gäller det att man vågar undersöka och testa. När man testar så finns risken att 
det inte blir som man har tänkt sig. I som så mycket annat lever vi efter förutfattade normer 
och gör en bild av vad som är rätt eller fel. Detta kan ibland hindra oss från att våga testa.  

Som sångare vinner du på att våga. Man måste våga testa sitt instrument för att se vad som 
händer, hur det känns och låter. Vilket då kräver att man får vara i ett sådant forum där man 
får utforska och testa.  

Jag vill göra denna undersökning för att få en ökad inblick i hur improvisation används i 
sångundervisningen på gymnasieskolan och vilken relation eleverna har till det. Vilka vinster 
och vilka hinder som upplevs från elever och lärare. Denna studie hoppas jag även ska ge mig 
inspiration till hur jag själv som pedagog vill utforma min sångundervisning. 
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2. SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för relationen mellan improvisation och 
motivation i sångundervisningen inom de afroamerikanska genrerna på gymnasieskolans 
estetiska program.  
 

2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Hur kan improvisation påverka elevers förhållningssätt till sångundervisning? 
 
På vilket sätt kan improvisation fungera som ett verktyg till att hjälpa elever till att minska 
rädslan för att göra fel och påverka deras motivation? 
 
 
Vilka associationer, erfarenheter och uppfattningar har eleverna av begreppet improvisation? 
 
Använder läraren sig av improvisation? I så fall i vilken form och hur stor plats har den i den 
fortlöpande undervisningen? 
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3. BAKGRUND 
Bakgrunden är indelad i tre huvuddelar. Den första delen ger en bakgrund och övergripande 
förståelse för sång, musikundervisning och lärande. Andra delen behandlar improvisation och 
den tredje om motivation. Bakgrunden syftar att genom alla rubriker belysa motivation, 
trygghet och utveckling som röd tråd och improvisationens verkan i detta.  

Jag börjar med att beskriva hur sångtraditionen har sett ut och hur den har förändrats till vad 
den är idag. Detta speglar hur vi berörs av traditioner och skiftande normer i vårt sätt att mu-
sicera. Sedan presenteras musikundervisning och grundläggande utgångspunkter musiklärare 
bör ha. Här med fokus på instrumental- och främst sånglärare, då studien syftar att belysa 
sångundervisningen på gymnasieskolan.  

  

3.1 SÅNGUNDERVISNING 
Denna sammanfattning är gjort ur ett generellt perspektiv, för att belysa de större skillnaderna 
i sångens två huvudgenrer; klassiskgenre och afroamerikansk genre. Dessa två uppdelningar 
återfinns i skolan och musikvärlden. Men uppmärksamma att det finns många subgenrer inom 
de två grupperna. Olika sångstilar och tekniker som har förändrats genom historien och med 
skiftande normer. 

 

3.1.2 Ett historiskt perspektiv – från dåtid till nutid 
Clifton Ware (1998) skriver att information om hur sångpedagogiken såg ut i västvärlden före 
1900-talet bygger på de avhandlingar främst skrivna av kompositörer, präster, munkar och 
akademiker. Grunden till sångpedagogik utformades i det antika Grekland och Rom där man 
utvecklade två typer av sångteknik, cappella (kyrka) och camera (kammare). Under 1700-
talet ställdes allt högre krav på utbildade sångare då den italienska operan stod i vokalmusi-
kens framkant. Detta ställde även högre krav på sångpedagogiken än tidigare då sångidealet 
krävde stor kontroll av rösten och idealet gick under benämningen bel canto, som betyder - 
vacker sång. Det skrevs allt mer om sångpedagogik och metodik. Under 1800-talet utveckla-
des operan ytterligare och förändrades med nytänkande kompositörer med andra krav på 
sångaren. Man förväntade ett bredare registeromfång och andra musikaliska uttryck. Musiken 
nådde större publik vilket gav upphov till större arenor och kompositionerna krävde större 
orkestrar. Detta ledde till att sångaren behövde sjunga starkare för att nå ut över scenen och 
tränga igenom orkestern till publiken, då det inte var möjligt att med hjälp av elektronik för-
stärka rösten än. Genom detta utvecklade en viss typ av sångteknik för att klara av de 
förväntade kraven. 

Vidare går Ware (1998) in på 1900-talet då tekniken utvecklades och gav möjlighet till att 
elektrisk förstärka rösten och även spela in musiken. Detta avspeglar sig både i hur sångtek-
niken förändrades, då behovet av att sjunga stark för att höras inte längre fanns och kravet på 
de traditionellt skolade rösterna minskade. Möjligheten att spela in möjliggjorde att fler 
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kunde ta del av musiken, den spreds via radio och tv och senare datorer och internet. Denna 
masspridning via medier har gjort att musik inte längre är lika knutet till länder och regioner 
utan delas från kontinent till kontinent. Detta har påverkat vårt sätt att förhålla oss till olika 
musikaliska och sångliga ideal. När det förut fanns ett, finns det nu flera.  

The prevailing politically correct attitude – that all artistic manifestations are equal in 
quality, achievement, and value – has generated intense controversy, especially in 
academia. If the assumption that ”all music are equal” is accepted as normative, then 
a discussion of aesthetics becomes a fruitless intellectual exercise. (Ware, 1998, s. 3) 

Ware (1998) menar att estetiken har breddats och värderas mer likvärdigt. Att våra estetiska 
val numer bygger på individuella val än traditionella normer och menar på att dessa val blir 
särskilt viktiga för sångare då det påverkar deras sångteknik och röstklanger. Ware (1998) 
skriver vidare att idag delar vi generellt upp musikgenrer i två huvudkategorier, klassisk 
genre och afroamerikansk genre (kommersiellt kallat för popmusik). Dessa två huvudkatego-
rier har respektive flera undergrupper, där varje undergenre har sin stiltypiska klang, teknik 
och uttryck.  

Ware (1998) beskriver att popmusik generellt innefattar masspridd musik utan klassisk 
grundpelare. Den moderna popmusiken har sitt ursprung i 1900-talet och är en musikstils om 
spridits från Nordamerika. Ware (1998) innefattar bl. a. soul, blues, rock, jazz och gospel i 
denna gruppgenre. Popmusiken skiljer sig från folkmusik då den är komponerad, noterad och 
inte beroende till en speciell region eller kultur. 

Daniel Zangger Borch (2008) beskriver i sin doktorsavhandling om sång inom populärmusik-
genrer, en rastlöshet och kortsiktighet hos sångare. Sångaren har ofta specifika röstproblem 
eller moment hen vill öva upp och lära sig och vill sen vara färdigskolad i sitt instrument. 
Detta speglas av en musikbransch som förändrar sig allt snabbare, där man som sångare 
snabbt blir utbytt mot någon annan, gäller det som sångare att alltid vara på topp i sin prestat-
ion. Zangger Borch (2008) ser även en förväntning hos sångelever om att undervisningen ska 
vara rolig och starkt kopplad till sångarens musikaliska verklighet. Zangger Borch (2008) 
menar att om man då som sångpedagog kommer med traditionellt utformade sångövningar till 
elever som sjunger inom populärmusikgenrer blir sångtekniken för lösryckt ur andra prak-
tiska sammanhang som till exempel konsert eller ensemblespel. De traditionella övningarna 
grundar sig den klassiska genren och risken ökar då för sångeleven att tappa intresse då den 
inte kan koppla ihop teknikövningar med sin sångliga verklighet. Undervisningen verkar då 
inte för att höja motivationen hos eleven, de yttre motivationsfaktorerna från lärare får inget 
sammanhang med elevens inre motivation. Jag återkommer vidare om inre och yttre motivat-
ion nedan.  
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3.2 MUSIKUNDERVISNING - Som verktyg i lärande och utveckling 
John Paynter (1998, refererad i Hanken och Johansen, 1998) anser att musikundervisning ska 
planeras och genomföras på sådant sätt så att eleven har möjlighet att uttrycka sig genom mu-
siken. Lärarens uppdrag är att se till att lektionerna blir ett medel till detta och elevens 
generella utveckling. Målet för musikundervisning är att den ska främja upptäckarglädje, in-
sikt om sig själv och få en förståelse för hur olika musikaliska element kan användas till att 
uttrycka sig. Robert Schenk (2000) och Nanna-Kristin Arder (1996) belyser liknande målsätt-
ningar för instrumentalundervisning respektive sångundervisning. ”Poenget er at pedagogen 
alltid må huske å sette eleven i fokus når målsettings- og planleggingsarbeidet skal utføres.” 
(Arder, 1996, s. 28) Hon beskriver vikten av att utgå från elevens förutsättningar för utveckl-
ing och lärande. Cathrine Sadolin (2006) menar på att det är upp till sångaren att bestämma 
över vilka ljud och klanger den vill göra, som sitt eget konstnärliga val. Därför ska inte kon-
ventionella klangideal stå i vägen.  

 

3.3 STYRDOKUMENT – Skolans uppdrag att stimulera kreativitet, 
motivation, kontext och stärka självförtroende  
Då studien fokuserar på sångundervisning i gymnasieskolan är dessa utdrag ur gymnasiesko-
lans styrdokument medtagna. Utdragen belyser alla vikten av att skolan ska bidra med de 
motivationsfaktorer som uppsatsen genomsyras av. 

I inledningen för skolans uppdrag i det nya styrdokumentet för gymnasieskolan Gy11 står det 
att ”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att 
pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem.” (Skolverket, 2012b) I de över-
gripande målen för ämnet musik önskar man en ökad utveckling i ämnet, där det står att 
“Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband 
mellan detalj och helhet.” (Skolverket, 2012d) Dessa kunskaper förväntas i sin tur “[…] ta 
fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.” (Skolverket, 
2012d) Av texten ovan framgår att kreativt skapande och kreativa moment ska ligga på sko-
lan övergripande agenda och genomsyra den dagliga undervisningen. 

 

3.4 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE  
Sociokulturell inlärningsteori har sitt fokus utifrån att lärande sker i samspel med andra. Olga 
Dysthe (2003) beskriver de huvudsakliga aspekterna som lärande genom relationer, delta-
gande och samspelet bland dessa. Där kommunikation och språk är viktiga verktyg vid 
läroprocessen och miljön för lärande kräver en balans mellan utgångspunkter från individen 
till den sociala gruppen. John Dewey, George Mead och Lev Vygotskij är de teoretiker som 
oftast nämns i samband med den sociokulturella inlärningsteorin.  De har med samma grund-
syn på lärande fast från olika infallsvinklar grundat mycket av den sociokulturella traditionen 
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vi har idag. Samspelet står i fokus i den sociokulturella teorin och Dysthe (2003) beskriver de 
olika teoretikernas aspekter på samspelet där Dewey tar utgångspunkt från handlingsaspekten, 
Mead utifrån den relationella aspekten och Vygotskij från den verbala aspekten. Alla dessa 
tre ingår i den sociokulturella teorins syn på samspel där dessa tre aspekter interagerar med 
varandra utifrån konkreta handlingar, lärande genom relationer och språket som det huvud-
sakliga verktyget. 

Dysthe (2003) benämner det sociokulturella perspektivet även som ett kulturhistoriskt, socio-
historiskt och situerat perspektiv. Alla dessa tre benämningar bildar grunden för den 
sociokulturella traditionen, där lärande står i ett kulturellt och socialt sammanhang och bed-
rivs genom ett situerat lärande. Det situerade perspektivet utgår från att kunskap inte kan 
skapas utan att vara bundet till ett sammanhang, utan det är beroende av den kulturella och 
historiska kontext som den ingår i. 

Vygotskij var särskilt intresserad av de mentala processer som skapas vid lärande, skriver 
Dysthe (2003). Lärande sker genom en aktiv process hos eleven, som tar emot kunskap, tol-
kar den och placerar den i ett sammanhang av elevens redan erövrade kunskap. Eleven 
omorganiserar sedan de mentala strukturer som finns för att den nya kunskapen ska passa in. 
Denna inre process benämns som Metakognition och används ofta för det kognitiva perspek-
tivet. Begreppet anger den förmåga eleven har att kunna reflektera över sitt eget tänkande, sin 
förståelse och medvetenhet om hur den lär sig bäst. Vygotskij utgick ofta från ett kognitivt 
inlärningsperspektiv och skapade utifrån detta några av den sociokulturella teorins mest cen-
trala begrepp. Dysthe (2003) beskriver den närmaste utvecklingszonen är en av dessa och står 
som teoretiskt utgångspunkt för socialt, medierat och individuellt lärande. Den närmaste ut-
vecklingszonen är ett skede i lärandeprocessen där den potentiella utvecklingen ligger i balans 
mellan vad eleven just klarar av utifrån den kunskap den redan har och där den behöver råd 
och hjälp från en vuxen eller kamrat som har kommit längre. Medierat lärande är ett annat av 
Vygotskijs begrepp och är sådant som fungerar som stöd för lärande. Det kan vara personer 
eller verktyg, språket står som ett av de mest centrala verktygen i mediering. 

 

3.5 IMPROVISATION 
Improvisation får olika förklaringar lite beroende på var man tittar och vilken aspekt den som 
förklarar ser ifrån.  

Nationalencyklopedin: 

Improvisation (till improvisera, av italienska improv(v)isare 'improvisera', av latin 
improvi´sus 'oförutsedd', 'oförmodad'), i musiksammanhang en ofta använd benäm-
ning på det oförutsedda, oplanerade och spontana i ett musikaliskt framförande. 
Begreppet ställs ofta i motsats till komposition, som innebär något på förhand fast-
lagt, "färdigkomponerat". (Nationalencyklopedin, 2012) 
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Då improvisation oftast associeras med vår populärmusikkultur, afroamerikansk tradition och 
jazz så menar Robert Schenck (2000) att det även är ett sätt att förhålla sig till sitt musice-
rande, oavsett genre eller instrument. 

Improvisation är i själva verket allt från ett fritt skapande utan noter, till ett bas- eller 
trumsolo, till jazz- eller barockutsmyckningar på en given harmonisk följd, till en 
personlig och spontan interpretation av noterad musik. (Schenk, 2000, s. 247) 

Cathrine Sadolin, beskriver i sin bok Komplett Sångteknik (2006) improvisation så här:  

När man sjunger en improvisation rör det sig ofta om rytmiska eller melodiska avvi-
kelser från en originalsång. En s.k. utsmyckning innebär en rytmisk eller melodisk 
variation av ett kortare förlopp t.ex. en fras eller ett ord. (Sadolin, 2006, s. 216) 

 

3.5.1 Scat – sångimprovisation inom jazz 
Kjellberg (1999) skriver att jazzen tar sin början i den musikkultur som utvecklats bland de 
slavar och deras ättlingar i slutet av 1800-talet. Sångerna var ofta uttryck som worksongs eller 
som spirituals, sånger som reflekterade deras arbete eller andliga tro. Formen på låtarna best-
od ofta av det som går under begreppet call and respons. Det innebär ett en sjunger en fras 
och de andra ger ett svar, antingen likadant eller med en variation på melodin eller rytm. Ur 
detta utvecklades jazzen i New Orleans i början på 1900-talet. Call and respons används än i 
dag, bland annat i genren blues och som improvisationsmetod.  

Mark C. Gridley (2003) börjar med att beskriva det vi upplever som jazz utifrån två huvud-
termer – improvisation och swingkänsla. Scatsång utförs genom att sångaren sjunger ordlösa 
improvisationer över en ackordsföljd eller harmoniskstruktur. Sångaren ska få möjlighet att 
fritt kunna improvisera melodi och rytm utan att behöva tänka på texten och dess betydelse. I 
genren jazz används den ofta över de solon som följer efter man har presenterat låtens tema, 
melodi och text. Även om scatsång har används sedan början av 1900-talet så anses Louis 
Armstrong var den som gjorde sångstilen känd med sin inspelning av låten ”The Heebie Jee-
bies Dance”. Historien som cirkulerar är att Armstrong tappade texten under inspelningen av 
den låten men fortsatte att sjunga men då på nonsensord som han hittade på, skriver Bob 
Stoloff (1996). Fortsättningsvis menar han att det kallas för scat sägs vara taget ur en av fra-
serna han sjöng under den inspelningen – ”Scat- a-lee-dat”. 

 

3.5.2 Improvisation i gymnasieskolan 
I och med den nya läroplanen Gy11 med reviderade kursplaner skedde en förändring där im-
provisation nu mer finns som eget ämne i gymnasieskolan, Musikimprovisation (Gy11), där 
kursen innefattar: 

• Musikskapande på det egna instrumentet, alternativt med den egna rösten. 
• Spel, alternativt sång, i gehörsbaserad musik. 



 8 

• Musikaliska stilar och musikaliska strukturer, melodiska, harmoniska och rytmiska element. 
Musikteoretiska begrepp till grund för improvisation. 

• Fria improvisationer, musikalisk lek och spontanitet. 
• Experimenterande med musikaliskt material. 
• Byggstenar för improvisation, till exempel modus, skalor och musikaliska former. 
• Fri improvisation. 
• Interaktion, samspel och kommunikation med medmusiker. 

(Skolverket, 2012c) 

 

3.5.3 Improvisation – ett verktyg till utveckling och lärande  
Tom Tiller (2010) skriver om utveckling i skolan och menar på att en kreativ miljö innehåller 
nyfikenhet, initiativ, energi och glädje. En miljö där det finns utrymme för spontanitet och 
improvisation, och där man får göra fel. Men det förutsätter trygghet och förtroende som 
grund. Tiller (2010) tar här verktyget improvisation ur instrumentalsammanhang till ett trapp-
steg högre skolutveckling. Då han trycker på kreativitetens betydelse för framtiden då det inte 
bara räcker med att konkretisera problem utan även lösa dem. Han trycker på att inte bara tala, 
utan göra, en uppmaning till skolan att lämna de traditionella och givna formarna.  

Robert Schenck (2000) belyser en annan aspekt av improvisation, som ett bortglömt verktyg, 
att fokus ligger ofta på improvisation som en konst och ett verktyg i sig. Schenk (2000) näm-
ner flera delar som stärks av att improvisera och menar att improvisation är ett av de bästa 
sätten att värma upp på. Man förbättrar koncentrationen och får en djupare lyssning och en 
starkare inlevelse. Samt att man förändrar förhållningssättet och ökar säkerheten till sitt in-
strument och tillåter ett friare uttryck, vilket skapar en mer kreativ miljö för lärande.  

Faktum är dock att så många målsättningar kan uppnås genom improvisation att 
den i stället skulle kunna utgöra en dominerande del av all musikundervisning. 
(Schenck, 2000, s. 247) 

När du ska lära dig nytt material så är improvisation ett utmärkt verktyg att använda sig av. 
Då man med skaparens ögon snarare än imitatörens kan uppleva karaktär, tonalitet, fraser och 
perioder på ett helt annat sätt. Detta kan du ta med dig när du senare går tillbaka till originalet. 
(Schenck, 2000) 

Sadolin (2006) menar att i början kan improvisation kännas svårt och lite farligt men även det 
handlar om övning, som med all sångtekniskutveckling. Lära sig handskas med formen, 
känna sig utforskande på sin egen röst och lära sig mer om den. 

 

3.6 MOTIVATION 
Dysthe (2003) beskriver motivation utifrån det sociokulturella inlärningsperspektivet men 
framhåller att oavsett vilken grundsyn man har på lärande är motivation och engagemang av-
görande. Den anges bara på olika sätt beroende på utgångspunkt. Hon belyser motivation 
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utifrån tre olika synvinklar; den behavioristiska synen fokuserar på belöning och straff, detta 
kan sammanfattas som yttre motivation. Kognitiv syn utgår från att barn vill lära sig nytt bara 
det får vara i aktiviteter och sammanhang från olika områden, då sker motivation för lärandet 
naturligt, detta blir då en inre motivation. Sociokulturell syn på motivation utgår från att 
denna finns inbyggd hos barn och ungdomar utifrån samhällets och kulturens förväntningar 
på dem. Sen är det upp till skolan att skapa en god läromiljö och situationer då denna kan 
komma aktiveras hos eleverna så de blir aktivt deltagande. Gruppen måste samspela med 
varandra och varje individ måste få känna sig uppskattade och viktiga i sin roll för gruppen, 
detta är starkt motivationshöjande.  

Hanken och Johansen (1998) refererar till Vygotskij då han argumenterar för att ta fasta på 
vilka mål och intentioner eleven själv har med undervisningen, vilket kan skilja sig från lära-
rens och det som anges i styrdokumenten. Han menar att elevens mål bör stå som grund i 
planering och genomförande. Hanken och Johansen (1998) menar att även om detta kan kräva 
att läraren får ändra mycket i sin planering kan det vara värt för elevens arbete och utveckling 
då den arbetar utifrån egen motivation och drivkraft. Arder (1996) skriver att motivation är 
den viktigaste förutsättningen för allt lärande hos elever. Hon talar då om inre motivation och 
yttre motivation:  

 

3.7.1 Inre Motivation  
Den inre motivationen handlar enligt Arder (1996) om elevens eget intresse och mål med 
undervisningen. Som sångpedagog är det extra viktigt att kunna sätta sig in i elevens situation 
och utgå från elevens egna tankar och förväntningar med undervisningen. Då det ofta är ner-
vöst för många att för första gången ställa sig att sjunga solo, om man inte är van. Vilket 
kräver att man som pedagog är väldigt lyhörd mot eleven i de metoder man använder i under-
visningen. Bryan Goodwin (2012) beskriver inre motivation som psykologiska behov vi 
människor har och hur vi utför aktiviteter helst när vi själva har valt att göra dem. När aktivi-
teterna är en lagom utmaning för vad vi klarar av, inte för lätta och inte för svåra. Detta 
tillstånd av inre motivation i utmaningar och lärande har beskrivits tidigare av Dysthe (2003) 
i uppsatsen som Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingszon och kommer att benämnas 
vidare nedan som flow av Mihaly Csikszentmihalyi (1990). 

Csikszentmihalyi (1990) är psykolog och har ägnat stor del av sin forskning åt positiv psyko-
logi. Han myntade uttrycket flow och gav det en ny innebörd för att beskriva känslan då 
människan upplever lycka. Flow uppstår när det finns en balans mellan utmaning och färdig-
het. Blir utmaningen för stor kan vi känna ångest och stress. Är utmaningen däremot för låg 
och vi känner att vår kunskap inte blir utmanad så blir vi uttråkade. När vi lyckas att hitta ba-
lans hamnar man i ett flow, då man bara gör, för att få göra. Man blir ett med det man gör och 
fullständigt uppmärksam och fokuserad. Musklerna blir ofta avslappnade och pulsen går ner. 
Detta flow har man ofta sett hos improvisationsmusiker. Då man uppnår ett stadie där man 
inte kritiskt värderar under utförandet utan bara är i det man gör. I Alf Rehns (2010) bok Far-
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liga Idéer skriver han om en studie som gjordes i USA på Johns Hopkins University där man 
undersökte vad som hände när en jazzmusiker skulle improvisera på en melodi.  

Mera bestämt kunde man märka att alla, när de skulle improvisera, uppvisade mar-
kant nedsatt aktivitet i ett område som kallas dorsolateral prefrontal kortex. Detta är 
den del av hjärnan som kontrollerar planering och självkontroll – och kan man tysta 
ner denna har man lättare att skapa. En kamp mellan oss och hjärnan, alltså. (Rehn, 
2010, s. 57)  

Man ville med studien se vad som händer i hjärnan när hen improviserade. De ifrågasatte om 
aktiviteten i hjärnan skulle öka? De kom fram till att svaret var det motsatta. 

 

3.7.2 Yttre Motivation 
Den yttre motivationen handlar främst om att få beröm och bekräftelse. Där Arder (1996) 
lägger vikt på att läraren ska ge beröm utifrån ärlighet och omtanke. Allt för att skapa en posi-
tiv atmosfär för undervisningen där eleven känner sig trygg och känner att den kan vara sig 
själv.  

Dersom læring foregår i en positiv atmosfære, virker dette både stimulerende og 
motiverende på eleven, og læringen vil skje raskere. Ikke minst i sangstudioet, del 
avspenning er av en slik avgjørende betydning for riktig fonasjon, er det viktig å 
skape en positiv, god og avspent atmosfære. (Arder, 1996, s. 65) 

Schenck (2000) anser att en av de viktigaste uppgifter en instrumentallärare har är att ge ele-
ven ett sammanhang i undervisningen och musiken för att höja motivationen för eleverna. 
Detta föreslår Schenck (2000) kan göras genom att utföra konserter, gruppspel och andra so-
ciala uppgifter med eleven som den tycker är roligt. Samt att använda sig av kontinuerliga 
och mindre uppspel i grupp, där eleverna får chans att bli trygga med varandra, spela sådant 
de kan och spela tillsammans. 

En minikonsert kan i sitt lilla format utgöra det allra bästa sättet att, i en atmosfär 
av lek (på allvar), uppnå många allmänpedagogiska (P), musikaliska (M) och in-
strumentala (I) mål samtidigt. Underlättaren har, genom att förverkliga denna 
kreativa och tillsynes enklapedagogiska idé, utnyttjat kraften i förebilder samt möj-
liggjort eget skapande (sammansättningen av satserna), musikupplevelser, samtal 
kring musik, träning att framträda, ökad jag-kan-känsla och mycket mer. (Schenck, 
2000, s. 157) 

Goodwin (2012) skriver om ett flertal studier som har gjorts i ämnet inre och yttre motivation 
och dess påverkan för elevernas vilja att lära och vidare även deras resultat i saknad på detta. 
Han vill genom sin studie visa på att höga förväntningar inte alltid ger de höga resultat man 
kanske tror och hoppas på. Yttre motivation förklaras som belöning av olika slag men han vill 
belysa att dessa lätt kan uppfattas som muta och en vilja från läraren att kontrollera elevens 
beteende. Alltså ett beteende som är viktigt för läraren men inte för eleven.  
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Goodwin (2012) refererar till en studie som Csikszentmihalyi genomförde 1993 i USA för att 
undersöka ifall den traditionella skolgången skapade förutsättningar för optimal motivation 
och flow för eleverna. Resultatet visade att de flesta elever saknade engagemang för vad det 
lärde sig, trots att de var duktiga i ämnet, där orsaken anges vara brist på sammanhang mellan 
kunskapen de lärde sig i skolan och livet utanför. Vidare i Csikszentmihalyis (1993, refererad 
i Goodwin, 2012) studie visar den att lärare som ger elever ett sammanhang kopplat till indi-
viduella mål ger eleverna ökad motivation för skolan. Då kopplingar från olika ämnen ger 
syfte till elevens långsiktiga drömmar. 

 

Gary E. McPherson och John McCormick (1999) undersökte i en studie om hur 190 pianister 
övade under förberedelsen till en examination. De ville se om reflektion över den egna ut-
vecklingen och motivationen påverkade mängden och utformningen av övningarna. Man 
undersökte även hur kvantitet och tekniska övningar i relation till kognitiva övningar påver-
kade eleven innan examinationstillfället. De kunde se att eleverna lade mest tid på 
mängdträning och teknisk färdighet men att de som balanserade dessa tre delar, reflektion, 
motivation och teknik mot varandra nådde en djupare förståelse för sitt instrument. De be-
skriver även hur det kognitiva lärandet (reflektion, utvärdering, kontroll) är beroende av den 
grundläggande motivationen att nå målet. 

Sloboda och Davidson (1998; refererad i Hanken & Johansen 1998) fann en skillnad mellan 
hög- och lågpresenterande musiker, att de högpresterande inte har kommit lika långt. Men att 
de högpresterande även oftare övar gehör och improviserar över låtar och stycken de redan 
kan. Sloboda och Davidson (1998; refererad i Hanken & Johansen 1998) menar på att de 
högpresterande har hittat en balans mellan disciplin, form och frihet. 

 

3.8 TRYGGHET OCH RÄDSLAN ATT GÖRA FEL 
Schenck (2000) skriver att emotionella eller mentala hinder kan stå i vägen för utveckling och 
lägger vikt på att när man lär sig något nytt, redan från start, ser till dessa aspekter. ”Om stu-
denten har känslor som rädsla, ilska och osäkerhet i den lärande situationen, kommer det att 
få stora negativa konsekvenser för lärande.” (Hanken & Johansen, 1998, s. 44) Emotionella 
hinder och motivation är grunden för hur eleven tar sig an uppgifter och i relation hur det på-
verkar dem i rädslan att misslyckas. Hanken och Johansen (1998) anger tre faktorer som 
skiljer sig från elev till elev som påverkar i hur den tar sig an en uppgift: vad som känns svårt, 
vad eleverna är rädda för och vad som är deras motivation till att vilja lära.  

Självtvivel är en vanligt återkommande faktor i musikundervisningssammanhang och orsaken 
till detta beror ofta på en ren tankefälla. Sågaren kan ha en uppfattning om att man inte är den 
musikaliska i familjen eller att någon, kanske redan som barn, har uttryckt att man inte kan 
eller fått en negativ upplevelse. Ett av nyckelorden i att minska självtvivel hos sångare är 
trygghet. En liten känsla av otrygghet kan medföra negativa och långsiktiga konsekvenser. 
(Schenck, 2000) 
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Zangger Borch (2008) menar att vikten av att ha balans mellan kropp och själ är viktig för att 
undvika spänningar i kroppen som påverkar sången. En avspänning och kroppsmedvetenhet 
står som grund till vår konstnärliga dagsform. Sadolin (2006) menar att teknik är medlet att 
uttrycka sig med, medan uttrycket, det man vill säga, är det viktiga. Hon menar att en sångare 
ska lita på sin egen smak och pröva nya vägar. Att experimentera ledar ofta till förnyelse och 
ett verktyg till att hitta varje sångares individuella musikaliska identitet. Sångaren ska själv 
kunna välja sina konstnärliga val. Precis som med improvisation är det viktigt att känna sig 
trygg i detta arbete, att välja sätt att arbeta på för att få det uttryck man vill ha. 

 

3.8.1 Jag-kan-känslan 
Schenck (2000) skriver i sin bok Spelrum om Jag-kan-känslan och menar att stämpeln ”jag-
kan-inte” sätter stopp för utvecklingen. Vårt emotionella och mentala tillstånd avspeglar sig i 
kroppen och tankens kraft tar över och sätter även en fysisk begränsning.  

Jag-kan-känslan eller känslan-jag-kan-inte eller förstår ingenting är helt oberoende av den 
faktiska kunskapsnivån. Men känslan i kroppen kan vara helt avgörande i hur vi använder den 
kunskap som vi har. Schenck (2000) menar på att bristen av att elever känner ”jag kan” är en 
av de vanligaste orsakerna till att de slutar spela. Vi lägger alldeles för lite tid på att upprepa 
sådant eleven kan. När spelet får flöda utan hinder som står i vägen sker en fördjupning i mu-
sicerandet och eleven får känna att den lyckas. Vilket ökar motivationen att fortsätta och 
utvecklas. ”Framgång föder självförtroende” (Schenck, 2000, s. 55) 

Zangger Borch (2008) skriver i sin avhandling att om man ställer in sig mentalt på hur man 
vill att det ska låta innan man sjunger så är chanserna stora att man kommer att lyckas. Han 
gör liknelsen med en elitidrottare som visualiserar sig gå i mål innan loppet startar, då förbe-
reder nervimpulser musklerna för den väntade prestationen, desamma gäller med sången 
menar han. 

 

4. METOD 
I detta arbete har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer och observation som me-
toder. Båda metoderna lämpar sig när man söker efter svar utifrån personliga erfarenheter, 
upplevelser och beteenden. Jag valde att ha en deltagande roll i observationen då jag var ute 
efter att iaktta beteendet för en specifik situation, improvisation under sånglektionen. 

Metoddelen börjar jag med att beskriva den empirisk praktikstudie som ligger som förunder-
sökning till den här studien.  
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4.1 KREA – ett projekt kring sångimprovisation 
Detta projekt har stor relevans för rapporten då det fungerade som en startpunkt för studien 
och gav mig större förståelse för ämne improvisation och sång och gav erfarenheter som la 
grunden för syftet i denna studie. Detta är min beskrivning och utvärdering av projektet. 
KREA står för kreativitet som är en av nyckelorden i projektet. 

2011 utformade och genomförde jag och två kollegor ett sångprojekt kring improvisation. 
Arbetet började med att vi själva arbetade med improvisation som senare mynnade ut i en 
grupp med deltagare där vi planerade lektioner och agerade som ledare. 

Vi ville utveckla arbetsformer och metoder inom sång-/röstimprovisation som går att använda 
i det vardagliga arbetet med elever oavsett nivå. En metod utan facit om hur det ska låta, som 
låter sångaren utveckla och stärka sina egna personliga uttryck och ljud. Förhoppningen var 
att projektet i slutändan skulle stärka eleven som sångare, musiker och bidra till personlig ut-
veckling. Vi ville att deltagarna skulle få arbeta utanför sin trygghetszon och utmana sig 
själva genom att göra sådant som de inte är vana vid för att utveckla sin kreativitet. 

Den allmänna känslan under arbetet skulle vara att det inte finns några fel och flytta fokus 
från att hela tiden värdera det vi sjunger. När man börjar med något som är helt nytt så kan 
övningar som är helt fria faktiskt kännas begränsande. Vi använde oss av ramar och hänvis-
ningar inför varje övning och började med att vi sjöng först för att ge gruppen en referens av 
vad vi är ute efter och hur det skulle kunna låta. Ramarna kan ha varit ord, känslor, starkt, 
svagt, melodiskt eller rytmisk och sångarna måste komma ihåg att lyssna på varandra och 
plocka upp varandras idéer.  

Efter genomfört projekt har jag lärt mig vikten av ett tydligt och konkretiserat syfte, som 
hjälper till bättre planering och riktning i lektioner. I ett sådant här projekt och arbete som 
grundar sig på individer och utveckling mellan människor där det inte finns något facit, så 
måste vägar hållas öppna. Men grundläggande ramar som skapas utifrån syfte blir en stor 
hjälp av planeringsstadiet för mig som ledare. 

Gruppens betydelse är av stor vikt när man ska arbeta utanför ens bekvämlighetszon och yttre 
faktorer blir ännu viktigare. Miljö och gruppdynamik påverkar energi och hur man utmanar 
sig att testa nytt. Vi lade stor vikt på sångglädje då det ökar tryggheten och samspelet i grup-
pen. Att lyfta fokus från sig själv till gruppen för att ta vara på varandras idéer i 
improvisationen och utveckla dem. Detta för att utveckla sitt musikaliska samspel, gehör och 
egna skapande. När de skapade tillsammans kände man hur energi, dynamik och intensitet 
ökade i rummet.  

Många deltagare hade höga förväntningar men improvisationsövningarna väckte många käns-
lor hos dem, både bra och dåliga. Alla fick göra individuella anonyma reflektioner efter varje 
tillfälle, och vi kan se i efterhand att mer tid skulle ha lagts åt detta. När man utmanar sig 
själv mycket behövs ställtid för att hinna landa i det man just har gjort. Deltagarna uttrycker i 
allmänhet att det är kul att se vad som händer med en själv när man improviserar och vilka 
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tankar och förutfattade meningar som dyker upp före en övning. Hur man efteråt upplevde 
något helt annat än det man väntade, det som kändes nervöst och blockerande innan man bör-
jar sjunga kan efteråt få motsatt effekt när man väl har gjort det. Övningarna kändes ofta 
frigörande och flera sångidéer dök upp efter hand. Beskrivande ord från deltagarnas upple-
velse var sångglädje, energi och förvåning över vad de själva hade sjungit. 

 

4.2 KVALITATIV INTERVJU 
Den kvalitativa intervjun beskriver Trost (2010) som ett lämpligt val när man är intresserad 
av informantens egna reflektioner, upplevelser och handlingsmönster. Vilket var passande här 
då jag ville genomföra intervjuer med en avspänd stämning, mer som ett samtal. De kvalita-
tiva intervjuerna hade därför en låg grad av standardisering och en relativt låg grad av 
strukturering därför syftet var att få de intervjuades uppfattning, upplevelser och där ett in-
duktivt arbetssätt står i fokus (Patel & Davidson, 2003). Fokus ligger på deltagarens egen 
upplevelse och reflektion med utgång från arbetets syfte och problemställning.   

 

4.2.1 Urval inför intervjuer 
Intervjuerna genomfördes med fyra deltagare, varav två elever och två lärare. Urvalet skedde 
efter samråd med elevernas sånglärare. Jag tillfrågade fem elever om de ville delta där alla 
ville delta men tre hittade ingen tid för intervjun som passade. Eleverna var båda kvinnor, 17 
år gamla och studerande andra året på gymnasiet med huvudinstrument sång. Jag valde att 
intervjua sångare utifrån att studien syftar att undersöka improvisation i sångundervisning. 
Jag genomförde en fem veckors praktik på deras skola så vi hade träffats vid ett flertal lekt-
ionstillfällen och de hade båda deltagit i ett par improvisationsövningar jag hade genomfört. 
Lärarna var båda kvinnor och sångpedagoger på samma skola, 40-50 år gamla, både varit yr-
kesverksamma 15-21 år. Den ena har endast varit inriktad på afroamerikanska genrer, medan 
den andra har sin grund i den klassiska genren men är vidareutbildad och numera verksam i 
den afroamerikanska genren. Alla deltagande är kvinnor, men genusperspektivet är inte i fo-
kus i denna studie, och de valdes utifrån deras erfarenhet 

 

4.2.2 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes individuellt med varje deltagare i ett rum på deras skola, med tan-
ken att miljön skulle kännas välbekant och samtalet därför avspänt. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar på att de första minuterna i intervjun är avgörande, då man som intervjuare vill 
skapa en öppen miljö så den som blir intervjuad känner sig bekväm med att ge personliga 
svar om erfarenheter och tankar. Fortsättningsvis skriver de att man som intervjuare bör be-
rätta bakgrund och syfte med intervjun för den som deltar, samt börja med en neutral fråga 
för att sedan gå djupare in i ämnet. Intervjun med eleverna tog plats i övningsrum och lärar-
nas i deras egna arbetsrum. Jag inledde med en positiv fråga där de fick berätta vad de bästa 
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med sång var sedan försökte jag få in mina frågeställningar naturligt under samtalet. Intervju-
erna varade mellan 20-45 minuter. Samtalen spelades in på min telefon och transkriberades 
sedan. 

 

4.3 OBSERVATION 
Enligt Patel och Davidsson (2003) lämpar sig observation när studiens syfte är att samla in-
formation om beteenden och skeenden i naturliga situationer. Den fungerar som ett 
kompletterande medel till den kvalitativa intervjun för att få en bredare bild av situationen 
under sångundervisning. 

I vardagslivet är observation vårt främsta medel för att skaffa information om 
omvärlden och vi gör det mer eller mindre slumpmässigt utifrån våra egna erfa-
renheter, behov och förväntningar. Men observation är också en av de 
vetenskapliga teknikerna för att samla information. (Patel & Davidson, 2003, 
s.87) 

Efter Patel och Davidsons (2003) beskrivning av observatörens möjlighet till olika roller, del-
tog jag som aktiv och känd observatör. Syftet var att jag ville introducera och genomföra 
improvisationsövningar med eleverna och hade då en ledande roll i övningen och presente-
rade hur den skulle gå till. Jag ville ge så få förslag eller ramar som möjligt då jag inte ville ha 
en så stor förebildande roll. Men detta varierades utifrån olika elevers vilja och förutsättningar 
för att ge dem så öppna ramar som möjligt och fritt få sjunga, men samtidigt inte ge för fria 
ramar som bara skapar hinder i övningen. Patel och Davidson (2003) anger att det kan vara 
problematiskt som deltagande observatör att faktiskt hinna se det som man avser att observe-
ras. Då jag var mest deltagande i början av övningen och presenterade den, var det lättare att 
sedan kunna inta en mer observerande roll när eleven genomförde övningen, och hinna obser-
vera detta som skedde i rummet.  

 

4.3.1 Urval inför observation  
I observationerna deltog jag, eleven och elevens sångpedagog under elevens enskilda sång-
lektion. Jag valde att göra mina observationer i denna skola under min praktikperiod i fem 
veckor. Urvalet skedde utifrån att min handledare utsåg några elever som hon trodde skulle 
känna sig trygga med att jag genomförde övningarna. Jag presenterade sedan vad vi skulle 
göra för eleven och jag belyste att det var helt frivilligt att delta. För att vara känd deltagande 
observatör förutsätter enligt Patel och Davidsson (2003) att deltagarna accepterar. Då fick jag 
möjlighet att se under en längre tid och att gå från att vara en okänd person för eleverna till att 
bli mer känd för eleverna. 

Samtliga studerande på samma gymnasieskola. En elev gick årskurs tre, fyra elever gick i 
årskurs ett och majoriteten gick i årskurs två och var åtta elever. Samtliga hade sång som hu-
vudinstrument och var kvinnor. 
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4.3.2 Genomförande av observation 
Jag genomförde två olika improvisationsövningar med åtta deltagare individuellt då jag 
gjorde samma övningar och med samma ledord, men efter deras egna förutsättningar. Detta 
gjorde jag eftersom den individuella aspekten är viktig, särskilt i sammanhang där eleven 
känner sig ovan inför improvisation. De deltagande observationerna jag gjorde, även impro-
visationsövningarna, genomfördes på en gymnasieskola under min fem veckor långa praktik. 
Jag deltog under elevernas enskilda sånglektioner då vi började lektionen med mina övningar 
sedan antog jag en mer passiv roll där jag assisterade snarare än ledde lektionen. 

 

4.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver fyra huvudområden som anger etiska riktlinjer att 
förhålla sig vid forskning. Dessa ska ses som redskap och inte konkreta regler och bör anpas-
sas till varje forskningsstudie. Jag har utifrån dessa huvudområden reflekterat vid vilka 
situationer som kan uppstå före och efter de intervjuer och observationer jag genomfört. Jag 
har anpassat de fyra punkterna efter rådande förutsättningar och behov för studien. 

Den första punkten från Kvale och Brinkmann (2009). Informerat samtycke - samtliga in-
formanter fick före intervjun veta vad intervjun handlade om och att det var helt frivilligt att 
delta. De fick veta syftet med intervjun och att inga namn eller skolans namn skulle användas 
eller nämnas i rapporten. Informanterna fick alla godkänna att jag spelade in intervjun med 
ljudupptagning och att de inte behövde svara på sådant de inte ville svara på. Alla ljudupp-
tagningar raderades efter bearbetning. Vilket svarar till punkt två i Kvale och Brinkmanns 
(2009) etiska riktlinjer, konfidentialitet. Alla deltagande informanter behåller sin anonymitet. 

De beskrivs i rapporten med fingerade namn så deras identitet inte kan listas ut. Jag är den 
enda som lyssnar på ljudupptagningen. Konsekvenser – riskerna för deltagande informanter 
är relativt låga, därför anser jag att konsekvenserna för utförd intervju inte är så stora. Studien 
har som förhoppning att belysa och förhoppningsvis förbättra problem som kan uppstå i 
sångundervisning. Kvale och Brinkmann (2009) sista punkt – Forskarens roll, som belyser 
att studien ska ligga i forskarens intresse att få en intervju med rikligt material och även 
känna engagemang i ämnet så kunskapen intervjun ger är så korrekt och relevant för ämnet 
som möjligt. Frågorna som studien syftar till att undersöka känns relevanta för mig som pe-
dagog då det kommer att hjälpa mig i min pedagogiska karriär. Intresse ligger i att 
intervjufrågorna ska svaras med informanternas egna upplevelser och tankar vilket ökar en-
gagemang till de etiska och kognitiva aspekterna från mitt perspektiv som forskare. 
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4.5 DATABEARBETNING 
Intervjuerna spelades in och transkriberades på följande sätt. Transkriberingen är gjord så or-
dagrann som möjligt, en del talspråk, slang och helt ämnesirrelevanta ord har utelämnats. 

Under observationen förde jag loggbok. Denna genomfördes dock inte systematiskt och jag 
valde därför att inte ta med den i resultatet. Den fungerar däremot som indirekt stöd i diskuss-
ionen. 

 

5. RESULTAT 
I de fyra kvalitativa intervjuer jag har genomfört så var två lärare och två elever. Jag har i 
denna avdelning valt att ge dem fiktiva namn på L (lärare) och E (elev). Intervjun delas upp i 
två teman, Motivation och Improvisation, då dessa står som centrala teman i uppsatsen och 
som utgångspunkt i intervjufrågorna (se bilaga). Nedan följer sammanfattningar och beskriv-
ningar utifrån dessa två teman sedan en del som binder de båda samman. 

 

5.1 PRESENTATION AV INFORMANTERNA 
Edna går i årskurs två på gymnasiet och har sång som huvudinstrument. Hon har sjungit se-
dan hon var liten med sina systrar men började ta lektioner i fiol, sedan piano. När hon var 13 
år började hon musikklass och där började hon ta sånglektioner. 

Evelina började sjunga i kör i förskolan och har sen gått olika musikklasser. Hon planerade 
att gå teaterlinje på gymnasiet och blev först besviken när hon kom in på det musik estetisk 
programmet, men så här i efter hand är Evelina glad att det blev så då musik och sång känns 
mycket roligare.  

Lena började undervisa 1988 men 1994 blev det mer renodlat sångundervisning. Hon står 
med båda benen i den afroamerikanska genren och har upplevt avsaknaden av denna typ av 
undervisning när hon själv gick sin utbildning. 

Liv har spenderat sin studietid med att fördjupa sig i teknik inom klassisk sång och har nu när 
hon undervisar på gymnasiet börjat fortutbilda sig i afroamerikansk genre. Hon började arbeta 
på gymnasiet 2004 med har haft sångelever sedan hon gick ut högskolan 1994. 

 

5.2 MOTIVATIONSFAKTORER  
Vad är det bästa med sång? Var min första fråga till både eleverna och lärarna och kändes 
som den primära motivationsfaktorn till varför man en gång började med sång och fortsätta. 
Alla deltagare svarar liknande på frågan och lyser upp när de får prata om sång. Jag har i re-
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sultatet använt mig av skrivet talspråk i informanternas intervjusvar. I syfte att jag vill ge en 
så beskrivande bild som möjligt av samtalen. På frågan varför de valde sång så svarar båda 
eleverna att det var av en slump att valet föll på sång men att de tycker det är så otroligt roligt.  

Fiol slutade jag med i 7:an, sen piano. Och det gör jag fortfarande. Men just sång, 
jag fick väl höra att jag var duktig på att sjunga. När jag sjöng karaoke. (Edna) 

I början tänkte man väl att jag inte är så himla bra å så där, men jag tycker att det 
var så himla kul så. Då gör jag det. Sen så höll det väl på så att man funderade på är, 
jag bra eller inte, i perioder. (Edna) 

Evelina berättar så här om när hon bytte från att vara inställd att gå teatergymnasium till mu-
sikgymnasium med sång som huvudinstrument: 

Sen så kom jag in på musikprogrammet, sång helt plötsligt! Just då var det ju pa-
nik! Visste inte vad jag skulle ta mig till. Men! Jag har verkligen lärt mig att tycka 
det är så mycket roligare med sång. Förut var det mer som ett safety choice. Teater 
var mer utforskande. Sång var mer som en chansning. Jag visste som inte om jag 
kunde sjunga själv och sådana där grejer så det var mer, vet inte riktigt hur jag ska 
formulera mig.[…] Sen när jag kom in - jag ska aldrig satsa på musiken. Men nu 
tycker jag det är så mycket roligare! När jag har fått veta så mycket mer! (Evelina) 

Roligt blir då den grundläggande motivationsfaktorn. Alla de intervjuade, elever och lärare, 
anger alla samma favoritegenskap med sång, uttrycksmedel och friheten. 

Jag älskar att sjunga för det är så skönt sätt att få av sig känslor! Man får ut liksom, 
man kan kötta om man vill, eller svagare. […] Man har en sång man kan sjunga. 
Sen lär man in den, och sen så vet man att texten finns där. Sen kan man improvi-
sera lite och man kan ändra. Jag vet inte, jag tycker bara det är sjukt kul! (Evelina) 

Edna beskriver liknande frihetskänsla med att sjunga och använder det som ett sätt att 
hantera känslor: 

Det är en sådan frihet att sjunga, det får mig att slappna av. Jag sjunger om jag kän-
ner mig stressad, har jag problem så spelar jag och sjunger. […] Det är så fritt. Man 
får göra som man vill, ibland låter det bra och ibland låter det dåligt. Man kan göra 
mycket med piano också men det är ändå lite begränsat. Men det kan man göra med 
rösten. Väldigt mycket. (Edna) 

Lena, som är sånglärare, talar också om behovet av att uttrycka sig och sången som 
ett starkt verktyg att uttrycka känslor på: 

Det bottnar i ett uttrycksbehov, som blir tillfredsställt med att sjunga men som inte 
blir tillfredsställt av att prata. Om du förstår? […] När man sjunger, det har ju med 
musikens kraft att göra. Det sätter igång andra flöden i det än när du pratar. Jag 
skulle aldrig kunna skilja sång från musik. För mig är det inte ett självändamål att 
få rösten att sjunga toner så att säga. Om jag skulle koppla ifrån musiken, det sitter 
absolut ihop! […] Det är därför det måste in i verkligheten. Teknik lär vi oss för att 
vi sen ska kunna göra musik. Tekniken är ett hjälpmedel för att uttrycka det vi vill 
när vi musicerar. (Lena) 
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Det finns en sådan frihet med sång, man kan göra som man vill och den är ett sådant bra ut-
trycksmedel. Sedan kan man utifrån svaren urskilja att det finns fyra ytterligare punkter som 
nämns som faktorer som har motiverat eleverna till fortsatt utövande. Dessa följer nedan. 

 

5.2.1 Sjunga tillsammans med andra 
Det var här resan började för båda eleverna, i olika former av sånggrupper. Edna började 
sjunga tillsammans med sin syster som sjöng och spelade gitarr.  

Mina föräldrar är verkligen inte musik. Min syster började sjunga och höll på med 
fiol, så då gjorde jag också det. Sen började hon sjunga och spela gitarr. […] Jag 
var en blyg person som inte vill sjunga sen gjorde vi musikaler i skolan och man 
kom in mer och mer på att man ville sjunga. Sen började det bara. (Edna) 

Edna beskriver fortsättningsvis hur hon och en klasskompis nu i gymnasieklassen 
ofta sjunger tillsammans på deras eget initiativ: 

Ja det är ju vi som kommer förbi, om det är något till konsert eller så med klassen 
eller. Så pratar man ihop sig och börjar sjunga sen får vi sista hjälp från sångläraren. 
Jag tror att det är bra att man sjunger två och två ibland också. Att man går in på 
varandras lektioner. Tar smådelar av låtar och inte nöta på varje låt så mycket. Att 
vissa saker gör man själv och vissa tillsammans med lärare. (Edna) 

Evelina började i förskolan med körsång och fortsatte vidare med det till och med årskurs 9.  

 

5.2.2 Variation och byte av olika sångsammanhang och konstellationer 
Båda eleverna började sin sångundervisning som gruppundervisning. Edna började musik-
klass i årskurs sju i grundskolan. Sångundervisningen bedrevs då i grupper om fem.  

Edna beskriver sin upplevelse av den sångundervisningen: 

Jag tror det var bra i början, så man inte kände att man var alldeles ensam inför en lärare. Men 
det var ändå, man hade precis börjat sjunga, aldrig sjungit för någon tidigare. Så nu ska jag 
alltså sjunga solo för dessa klasskompisar. Men det gick bra. (Edna) 

 Evelina bytte mellan olika typer av körkonstellationer. Med varierande storlek och 
sammanhang.  

Ja förskolan var jag där, det var en förskolekör, en jättestor. Sen så började jag med 
en mindre kör i tvåan. I trean gick jag sånggrupper. Sen så i fyran började i musik-
klass. Och då hade vi ju kör. Jag har ju som vuxit upp med kör kan man väl säga. 
Då hade vi kör en timme per dag. En timme per dag i sex år. (Edna) 

De upplever en stor skillnad sångupplevelser i kör och solosång på högstadiet. Uppvärmning-
en för kör skiljde sig från uppvärmningen i solosång, med mer fokus på deras egen röst. Båda 
började sångundervisningen i små grupper och uttrycker att det kändes nervöst att sjunga 
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själva inför gruppen. Då de inte hade sjungit själva inför någon tidigare. Men det gick över 
och när det sen gick över till enskild undervisning var det roligt att få fokusera på sin egenröst.  

Så då kände jag att nu är det något annat som gäller. Så nu är det sologrejen som 
gäller. Jag gick ju på solosång i åttan, eller hälften i sjuan så började jag på solo-
sång. Typ 20 minuter i veckan. Det var verkligen så att man kom in, sjöng en låt 
sen hejd då. […] Men sen tyckte det var jätte tråkigt när jag började nian. Då var 
det en gång i veckan. Då trodde jag det var bra men sen när jag började här fattade 
jag ju… Hon var mer så här sjunga igenom låten, och sjung den igen. Gav inte alls 
några tips. Jag bara nötte in låter kändes det som. (Evelina) 

När de började på gymnasiet beskriver de att det blev en helt annan sak med sång, med 
många nya vägar som öppnades. Sånglektionerna fick ett annat fokus och de övade mer tek-
nik. Fick lära sig vilken utveckling som kunde ske med övning och hur deras instrument 
fungerade. I gymnasiet blev det ett nytt sammanhang med nya människor. De kom båda från 
en bakgrund av att vara bland de bästa i klassen på musik, nu är de samlade med flera som 
kände samma sak. Vilket var nervöst i början men även motiverade att lära sig mer och blev 
ett inspirerande sammanhang med gelikar som ville utvecklas på samma sak.  

Evelina beskriver: 

Jag har verkligen märkt tyngden på att sjunga upp. När man utforskar klanger, hur 
högt man kunde gå. Hur mycket man kunde göra visste jag inte. Hur mycket man 
kunde öva upp sin sång. 

Evelina säger även att det blev så mycket roligare när hon fick veta mer om sitt instrument, 
vilka möjligheter och verktyg som fanns. Sedan hon började på gymnasiet har hon själv sett 
effekten av att öva och går själv till övningsrummet efter skolan. 

 

5.2.3 Elevens inflytande vs. sånglärarens kontroll av lektionens innehåll 
Evelina har styrts mycket av sina lärare, dels för att hon har sjungit i grupp länge och de sång-
lektioner hon hade enskilt i högstadiet upplevde hon som att ”hon var mer så här sjunga 
igenom låten, och sjung den igen.” Hon upplevde att hennes lärare inte gav några tips på röst-
utveckling eller teknik.  ”Jag bara nötte in låter kändes det som.” Idag på sin 
gymnasieutbildning kan hon uppleva att hon får mer tips och råd i hur hon kan använda rös-
ten och kan komma med problem som hon har upptäckt. De väljer båda låtar till lektionerna, 
både hon och läraren. 

Edna har ofta själv många frågor när hon kommer till sin sånglektion. Sådant hon har kommit 
på under veckan eller problem som har uppkommit i låtar hon har arbetat med. Både Edna 
och hennes lärare kommer med förslag på låtar. Och hon känner frihet att kunna säga nej till 
ett förslag från läraren om hon inte tycker låten verkar kul eller bra. Lärare säger också ibland 
till Ednas låtförslag att de ska vänta en stund för det kan till exempel vara för svårt.  
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Det är blandat. Ibland kommer jag med någonting och då kan hon säga att det vi 
kan vänta med om det är för svårt. Sen kommer hon med förslag och så säger jag ja 
eller nej om man tror det kan vara kul. Det är bra grej med min sånglärare nu, att 
hon blandar. (Edna) 

 

5.2.4 Psykologiska och fysiologiska vinster  
Edna svara så här på frågan om vad som är det bästa med sång: 

Det är en sådan frihet att sjunga, det får mig att slappna av. Jag sjunger om jag kän-
ner mig stressad, har jag problem så spelar jag och sjunger. (Edna) 

Vilket Liv, som är lärare, även beskrev som en positiv effekt med sång när kroppen och hu-
vudet kopplar ihop och det funkar. Hon mår bra fysiskt av att sjunga.  

Ja det bästa är att det är ett underbart sätt att uttrycka sig på, ett uttrycksmedel. 
Tycker jag.  Och att man mår väldigt bra av att rent… Jag mår väldigt bra av att 
sjunga, alltså fysiskt. […] Både mentalt att jag mår så bra, men också när jag har 
sjungit klassiskt så rent att det är en sådan otrolig kick i kroppen, att det fungerar att 
det den svarar. Det kan jag känna ännu tydligare när jag sjunger klassiskt, ju den 
tekniska kicken. (Liv) 

För Lena är helheten i musicerandet självklart. Tekniken, som då är mycket fysisk, är en del i 
att hjälpa fram uttrycket som sångaren vill åstadkomma. Sambandet mellan dem är uteslu-
tande.  

Liv hoppas och tror att sångundervisning har stor effekt hos eleverna. Inte bara för sångens 
utveckling utan beskriver det här: 

Man kommer ju i så nära kontakt med sig själv och sina känslor. Så jag tror att de 
har en jätte stor betydelse faktiskt. Att de har så mycket och så kommer de hit, 
själva och sa har de bara sig själv. Jag tror de kommer i kontakt med mycket. (Liv) 

Lena ser ökad självkännedom, självförtroende som positiva effekter av sångundervisning. 
Elever vågar bli mer tydliga i grupper, säga till och markera. Vilket alla är psykologiska vins-
ter. Hon ser även risken att hamna i en terapeutisk roll som sånglärare, vilket hon inte är 
utbildad till. Men att det är svårt att undvika dessa personliga problem när man håller på med 
sång och sångutveckling. 

Jag tycker inte man kan undervisa utan att vara personlig. Sen betyder inte det att 
man är terapeut. För det är vi inte utbildade till. Men däremot kommer man in på en 
massa personliga saker. Och ofta är det så väldigt viktigt för det är där som knutarna 
kan vara. Det kanske inte alls är rösten och sången. Utan knutarna är där. […] Det 
sitter i huvudet och din självuppfattning. Och jag kan ju hjälpa att se sig själva på ett 
annat sätt. Och bara det att de speglar sig själva genom mig. Eller bara det att jag tror 
på dem! Så plötsligt kan de släppa sig själva och ta min bild av dem istället och så 
tror de på något annat. Jag tror absolut att det är så att vi jobbar med personen också. 
Mer eller mindre uttalat. (Lena) 
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Hinder för att utvecklas som sångare ofta är psykologiska, inte i rösten och teknik. Mycket av 
begränsningen sitter i huvudet och hos elevens självuppfattning. Lena fortsätter att beskriva 
sånglärarens roll så här: 

Jag tror absolut att det är så att vi jobbar med personen också. Mer eller mindre ut-
talat. Bara för att man kan hamna i sånger som är svårhanterliga. Och det är när vi 
pratar för mycket, för vi psykologiserar för mycket. Men det får väl vara upp till 
var och en. Men jag känner att vi försöker hålla oss till musikens och sångens värld. 
Sen kommer personliga saker in och då tar vi det också. Kanske bygger vi stadigare 
hus. (Lena) 

 

5.3 IMPROVISATION 
Denna avdelning beskriver informanternas upplevelser av improvisation utifrån begrepp och 
association, möjligheter och begränsningar samt vinster med improvisation. Dessa rubriker 
utgår från uppsatsens fyra problemställningar.  

 

5.3.1 Begrepp och association 
Improvisation för Edna var pianoackord som man sedan hittade på melodier till och ett sätt att 
skriva låtar.  

Pianoackord typ. Sitta och nynna med. Improvisation tänker jag nästan så att man 
gör låtar. Man hittar på en melodi. Det flödar på som, man är väldigt fri. (Edna) 

Jag frågar då om det är mest framför pianot som hon improviserar och Edna svarar: 

Ja, och det kanske är lite dumt. Då sitter man där och hör som ackordet innan man 
spelar det. Och sen vet man nästa ackord. Men jag tycker det är så himla kul. 
(Edna) 

Edna fortsätter att beskriva improvisation: 

Sen finns det ju så att man hittar på nya saker hela tiden. Som vi gjorde på min Inså 
förra veckan, och det är jag inte lika van vid. Men ändå roligt! 

Inså är en förkortning av namnet på deras sångkurs och står för Instrument och Sång. 

Evelinas första svar var ”Man kör på”, ”In the moment”. Men även hon tänkte på piano-
ackord som man hittar på melodier till, eller bara fort komma på ett ljud.  

Man kör på. Antingen att någon spelar piano och man får hitta på en melodi. In the 
moment. Eller så när man bara får en grej fort, i stunden, kom på någonting. Som 
du gjorde på ensemblen, kom på ett ljud. Det är att improvisera. Jag tycker det är 
svårt. (Evelina) 
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Lena använder det mest i sångensemble där de bygger beats och arbetar med rytmisk impro-
visation och ljud. Hon lägger även vikt vid att lära sig om olika förutsättningarna och ramar 
för att improvisera. Om det är utifrån en skala, form eller ackordföljd att förhålla sig till. Text, 
scat eller fri improvisation. 

Jag brukar göra det mer i så sångensemblen, där kan vi bygga beats, jobba med 
rytmisk improvisation och ljud. Så vi inte tänker så mycket på att sjunga utan hur 
det låter. Det är en del av det. Improvisation är också att lära sig olika typer av för-
utsättningar för improvisation. Nu är det utifrån en skala, du ska hålla dig till den 
skalan den formen. Eller ackordsföljd, text, scat osv. (Lena) 

Lena fortsätter att beskriva: 

Men tänker man på det du sa förut att nu ska dansare gestalta det jag sjunger och så. 
Om man tänker sig helt fri improvisation, där man inte förhåller sig till en puls eller 
en skala, där vi inte har några förutsättningar. Här är det blanka papperet, det är 
bara att rita något på det. Det jobbar jag inte så mycket med. Fast jag gör det, vi 
skapar ibland. Det är i de här grupperna, ofta i en riktigt trygg grupp. Då får vi se 
vad som händer i rummet. Ofta är kroppen med i det. Så är det för mig i alla fall. 
Oftast uttrycker kroppen någonting så rösten illustrera eller kontrastera. Det tycker 
jag är en sådan bra gruppövning så det gör jag inte här inne. (Lena) 

Liv beskriver improvisation i hennes undervisning: 

I min undervisning är det typ att vi har improviserat på bluesskalan, blues. Och på 
pentatonisk och jag bara har gjort att de har legat på en rundgång och i låtarna. 
Sjunger de My funny valentine ja då tar vi ett solo på den. Bara följer dem, bara på 
en ton. Men jag känner att jag skulle vilja utveckla det mer, för jag känner själv att 
det är jättekul. (Liv) 

 

5.3.2 Möjligheter och begränsningar 
Båda eleverna tycker det känns svårt och känner en stor skillnad om de är själva i ett rum el-
ler om det är fler personer där, även om det är personer som är bekanta. Edna beskriver när 
hon är själv kan hon testa flera gånger men så fort de finns en annan person i rummet är det 
som att det låser sig och hon inte kommer på något, att hon tappar kontrollen och blir spänd. 
Evelina berättar om ett tillfälle där de hade en grupplektion och gjorde improvisation:  

Men det värsta är när nån typ säger ”nu ska ni köra här lite medans jag spelar. I en-
semble. Alla kommer på en egen melodi och sen ställa er här framför och köra.” Då 
får jag panik! (Evelina) 

Hon fick då en blackout och fick inte fram ett ljud för hon är rädd att det ska låta fult. Evelina 
håller även på med teater och där tycker hon det är lätt att improvisera. I sång är hon inte lika 
van och tycker det är jättesvårt. Hon beskriver skillnaden mellan improvisation i teater och 
sång så här:  
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  I sång kan det låta dåligt, i sång kan det skära sig. Man kan darra. Medan i teater är 
det bara gå in och prata liksom. (Evelina) 

Evelina tycker att det inte är lika klart vad som låter fint och fult i teater som i sång och hon 
är rädd för att göra fel. Jag frågar vad som händer om det blir fel, i betydelsen att det inte blir 
som hon har tänkt sig, Evelina svarar: 

  Då får man inte in samma känsla liksom, att man kan groova loss. Det blir den här 
lite uppstakade känsla. Man kanske ligger lite under. Det gäller lite att få in den här 
känslan! 

Evelina känner att hon blir spänd när hon blir osäker i sådana situationer och har svårt att få 
ut det hon vill sjunga. Vi pratar vidare om den känslan och gör en liknelse från en händelse 
tidigare den veckan under sånglektionen. Evelina har problem med en fras ur hennes låt som 
hon har haft i läxa. Hon har svårt att nå tonerna och sjunger på skoj problemfrasen. Spelar lite 
teater. Tonerna går då utmärkt att sjunga. Men innan då hon sjöng dem på allvar gick det inte. 
Evelina beskriver det som att musklerna kan, men hindret sitter i huvudet. 

Liv tycker improvisation är viktigt och användbart som verktyg i undervisningen men har 
själv haft en stark blockering inför det vilket hon kan se har speglat henne som lärare och 
hennes undervisning.  

  Det är så utelämnande, det kände jag ju de gånger man, man är så rädd att komma 
åt sina innersta känslor. Så jag har vart ganska bra på att kunna sjunga en improvi-
sation på en massa vackra toner liksom, men det säger ju ingenting. Och sen 
använda rösten på fler sätt, inte bara genom att tänka att jag kan använda rösten på 
flera sätt utan utifrån känslor. För det är saka att använda rösten på olika sätt men 
hur känner du, och det har vart jätte jobbigt. (Liv) 

Hon säger att improvisation aldrig har funnits med naturligt för henne då hon har sjungit klas-
sisk musikgenre. Då hon har improviserat så kan hon sjunga fina toner till ackord men att det 
finns en rädsla att nå de inre känslorna och uttrycka något i sin improvisation. Det känns så 
utelämnande. Hon har flera ljud och kan använda rösten men känner sig hindrad att koppla på 
känslor till dem och uttrycket. 

 

5.3.3 Vinster med improvisation 
Båda eleverna tycker improvisation är kul men upplever det svårt. De ser båda också att im-
provisation är något som de kunde öva upp och bli mer trygg med och känna sig friare. 
Evelina beskriver det som att man måste få in känslan.  

Liv tycker det är ett bra sätt att komma i kontakt med sina känslor och att få utrymme för sin 
kreativitet. Att saker får ske i stunden och inget är planerat och fri improvisation är ett bra sätt 
att börja. Jag har under de observationer jag genomfört upplevt att elever är rädda att göra fel 
och att det ska låta fult när de sjunger. Vilket då blir ett hinder när de ska sjunga för de vågar 
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inte sjunga ut och släppa på spänningar. Jag frågade Liv om hon övande det med eleverna och 
hon beskrev det så här: 

  Jag tror att, och jag känner nu när du ställer frågan, att jag har varit jättetydlig med 
det. Sen har man tagit det för självklart. Se hur mycket du kan låta. Att det inte 
finns något som heter fult. Man måste våga låta fult för att kunna utvecklas. Se hur 
mycket man kan töja på gränserna och så där. Jag tror att man behöver påpeka det 
ännu mer nu för tiden. För det ska låta snyggt, och man är rädd för att tänja på 
gränserna. Så jag tror att sådana övningar kan man göra mycket mer för att tänja på 
gränserna och se hur mycket, att dra allt till sin spets verkligen. (Liv) 

Lena beskriver: 

  Det är så frigörande. Det hjälper ju sången också. I många genrer inom afroameri-
kansk tradition så gör man utvikningar från melodin, man lägger till och smyckar ut. 
(Lena) 

Lena upplever att det är nervöst för många och att det finns en rädsla i att förlora kontrollen 
då de improviserar. Men hon ser många fördelar och vinster genom att elever får en förståelse 
för att de är musikaliska och ökar sitt musikaliska självförtroende. Att de vågar lita på sig 
själva att kunna hitta på och hitta sin musikaliska identitet.  

Det är ju väldigt många som tycker det är väldigt läskigt. Och det handlar ju om att 
många har ett väldigt kontrollbehov och de tror att de förlorar kontrollen när vi bör-
jar improvisera. Men improvisationen har så otroligt mycket bra effekter. Dels så 
förstår de att de är musikaliska, de får ett självförtroende i sin musikalitet. Efter ett 
tag vågar de lita på sig själv att de hittar saker som funkar bra, de kan hitta på text. 
En självförtroendeboost liksom! (Lena) 

Liv upplever att elever känns lättade efter att de har gjort en improvisation. Lättade för att de 
gjorde något som innan kändes nervöst och svårt och de upptäcker efteråt att de klarade av 
det och dessutom tyckte att det var kul. Detta är viktigt för känslan att man kan skapa något 
helt eget. Något som låter bra och blir musik.  

 

5.4 SAMMANFATTNING OCH GRUPPERING AV INRE OCH YTTRE 
MOTIVATION 
Inre Motivation 

• Det är roligt 

• Byte av sammanhang leder till nya personliga utmaningar 

• Ökad kunskap om sin röst och möjligheterna – ökad övning 

• Avstressande 

• Uttrycksmedel 
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• Terapeutiskt 

Yttre motivation 

• Sjunga med andra 

• Få feedback från andra – bekräftelse på att man är duktig 

• Styrning från lärare har gett nya utmaningar och ökad kunskap om hur rösten fungerar 
som har lett till ökade möjligheter för elevens musicerande 

 

5.5 SAMMANFATTNING 
Informanterna har alla angett frihet och uttrycksmöjligheten som en av de bästa egenskaperna 
med sång. Detta står som första motivationsfaktor både hos lärare och elever. Sången funge-
rar avstressande och som ett verktyg för kreativt skapande utifrån sin personlighet. Den egna 
självbilden och föreställningar av vad som är rätt eller fel samt låter fint eller fult står som 
hinder. De yttre motivationsfaktorerna kommer in som viktiga stöttepelare. Detta bekräftar att 
de duger och ger verktyg för att lösa röstliga problem och visa på nya vägar som finns att ta 
inom sången. Improvisationen tycker båda eleverna är kul, men svårt. Eleverna är väldigt be-
roende av trygghet för miljön de sjunger i, då yttre faktorer så som andra människor påverkar 
starkt. När eleverna känner osäkerhet inför det forum de ska sjunga i ökar rädslan att göra fel 
och att det ska låta fult. Fult är då här sjunga en fel ton, intonera lågt eller att rösten ska 
spricka. Improvisationen upplevs som ett verktyg för att få utlopp för fritt skapande, öva att 
sätta känslor och uttryck i sitt musicerande genom sång och skapa självförtroende och musi-
kalisk identitet.  

 

6. DISKUSSION 

6.1 METODDISKUSSION 
Kvalitativ intervju lämpar sig bra då man är ute efter personens erfarenhet, reaktioner och 
handlingsmönster enligt Trost (2010) och var därför lämpad för denna studie. 

Trost (2010) beskriver låg strukturering av intervjun med att språket formuleras efter den som 
intervjuas och frågorna står som stöd i samtalet. Jag ville att intervjun skulle kännas som ett 
samtal och stämde av först i slutet om alla frågor hade kommit med. Denna form av låg struk-
turering ledde till oplanerade följdfrågor men som var relevanta för intervjun och gav mig en 
bredare förståelse av den som intervjuades och dennes reflektioner och erfarenheter kring 
ämnet.  

Detta sätt kan jag se i efterhand var både en fördel och nackdel för båda grupper, elev och lä-
rare, men på olika sätt. Eleverna blev båda lite nervösa när jag frågade om de ville vara med 
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på intervju. De uttryckte båda en oro över att inte ha de förkunskaper som krävdes. Jag för-
säkrade dem över att de hade den kunskap jag var ute efter och informerade om hur det skulle 
gå till och vad det handlade om, ett samtal om deras relation med sång och improvisation. En 
nackdel med denna form var att eleverna hade behövt fler djupgående frågor från min sida 
som stöd till reflektion och jag hade fått mer information om deras förhållande till sångut-
veckling och improvisation. De båda lärarna hade längre erfarenhet inom sångundervisning, 
både som elever och lärare, så denna typ av intervjuform och reflektion fungerade bättre för 
dem. De gick djupare in på varje fråga och kunde se kopplingar mellan olika frågor. Patel och 
Davidson (2003) beskriver detta som vikten av intervjuarens roll under intervjun. Denne ska 
hjälpa den som blir intervjuad att känna sig bekväm och hjälpa till med språkbruk och ett sätt 
att formulera frågor att föra samtalet framåt. 

Intervjuerna spelades in på ljudfil och transkriberades sedan för att få en så bra återberättelse 
som möjligt av det som kom fram, även att jag som intervjuare kunde fokusera på samtalet. 
Inspelningen gör det möjligt att höra vad de intervjuade sa men även min respons under in-
tervjun. När jag lyssnade i efterhand kunde jag märka att jag var stel och bunden vid mina 
frågor vid första intervjun men fått in ett bättre flöde till sista intervjun. Jag upptäckte även att 
jag var passiv och kanske kom med för mycket egna anekdoter i samtalet. I intervjuerna med 
elever var den egenskapen hos mig mer till nytta då de hade svårare att sätt ord på upplevelser 
och känslor.  

Lärarna har väldigt olika attityder och var nästan motsatser tillvarandra vilket gav två väldigt 
olika intervjuer. Maktfördelningen i rummet mellan mig och den intervjuade läraren ser helt 
olika ut i de båda intervjuerna. Detta kan märkas på mitt deltagande i samtalen och mitt sätt 
att ställa frågor. Den ena läraren har hög integritet och är väldigt bestämd i sina åsikter. Den 
andra upplevde jag placerade sig i underläge och upplevs mer reflekterande över sin utveckl-
ing som sångare men även som lärare. 

Om jag skulle göra om intervjun hade jag nog funderat på att ta eleverna i grupp, två och två, 
särskilt när dessa två elever kände varandra och var trygga med varandra. De hade kanske 
sporrat varandra i samtalet och kommit djupare i reflektionerna och samtalet hade kanske fått 
en annan bredd. Samtidigt menar Trost (2010) på att gruppintervjuer ofta ger en felaktig bild 
av de svar man får. Då vi ofta styrs av den sociala processen i rummet snarare än sina egna 
tankar och upplevelser.  

Jag tycker att intervjuerna trots dessa reservationer blev lyckade och gav bra svar, och även 
en tydligare bild av vad jag syftade efter. Jag återkommer till detta i resultatdiskussionen.  

De observationer jag gjorde var användbara på så sätt att de gav mig ytterligare och djupare 
förståelse kring ämnet och tillsammans med intervjuerna gav det mig en bredare bild. Patel 
och Davidson (2003) menar på att deltagande observation kan fungera som en förberedelse 
inför intervjuerna vilket de även gjorde i det här fallet då intervjuerna skedde efter ett par av 
dessa deltagande observationer. Men på grund av bristande kunskap i hur man registrerar data 
i samband med observationsstudier så är reliabiliteten inte tillräckligt hög för att tas med i re-
sultatet. Men observationerna ger en indirekt påverkan i diskussionen. 
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6.1.1 Tillförlitlighet 
Validitet står i en vetenskaplig undersökning för att vi har fått svar på det vi avser att få svar 
på. Susanne Björkdahl Ordell (2007) anger ett mått på validitet i en kvalitativ studie genom 
att se till alla de instrument som har använts, det benämns som triangulering, vilket är ett mått 
på validitet. Då jag har använt mig av en empirisk praktisk förundersökning, observationer 
och intervju har dessa gett mig en bred förståelse för ämnet. Patel och Davidson (2003) menar 
att man ska se på hela forskningsprocessen när man beskriver validiteten för en kvalitativ stu-
die.  

Detta följes vidare upp med att den information man har samlat in gjorts på ett tillförlitligt 
sätt, att vi då har god reliabilitet. I en kvalitativ studie närmar sig begreppen reliabilitet och 
validitet varandra, vilket leder till att man mer sällan använder sig av begreppet reliabilitet. 
Då svaren i en kvalitativ studie kan skilja sig från gång till gång är detta studiens primära 
grund, den syftar till ett spegla individens personliga upplevelse och reflektion. Intervjufrå-
gorna var konstruerade så att det var öppna frågor med mycket utrymme för informanten att 
reflektera. Jag var deltagande i samtalet och ställde följdfrågor för att ge informanten möjlig-
het att fördjupa sig och utveckla sina svar. Utifrån dessa har jag transkriberat intervjuerna 
med syfte att vara så ordagrann som möjligt, för att känslan av samtalet kan återges till läsa-
ren. Jag transkriberade efter de ljudupptagningar jag gjorde under intervjun då detta sätt höjer 
reliabiliteten enligt Björkdahl Ordell (2007).  

 

6.2 RESULTATDISKUSSION 
Jag har i denna del utgått från de frågeställningar som anges i rapportens början och diskute-
rat utifrån dem och det resultat jag fick fram. 

 

6.2.1 Hur kan improvisation påverka elevers förhållningssätt till 
sångundervisning? 
Valet av denna studie grundar sig i eget arbete kring sångundervisning och fokus på den pro-
cess som improvisationen har medfört. Improvisation har alltid känts som en naturlig väg för 
mig då den är ett bra verktyg för fritt uttryck och skapande men för den saken inte alltid en-
kelt och problemfri. Rädslor inför att sjunga fel, ta toner som inte passar in harmoniskt samt 
effekten av när jag själv har varit osäker i miljön har varit hinder för mig när jag har sjungit. 
Muskler spänner sig och rösten går inte att kontrollera eller arbeta med på samma sätt. På se-
nare år har jag hittat en plats i att sjunga och improvisera som känns tillåtande och intressant 
snarare än prestationsfyllt och riskabelt. Den har varit ett sätt för mig att undersöka hur mitt 
instrument fungerar och hur begränsningarna sett ut. 
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Alla deltagare i intervjuerna anger att möjligheten till eget uttryck och friheten i att kunna an-
vända sitt instrument som man vill är bland det bästa med sång. Eleverna uttrycker samtidigt 
en rädsla kring att göra fel och att det ska låta fult. Detta upplevde även jag som ett hinder 
under mina observationer, då rädslan att det kanske ska bli fel gjorde att de begränsade sig 
fysiskt och fick spänningar. Vilket gjorde att det tekniskt inte gick lika bra att sjunga de toner 
de hade tänkt. Detta kan kopplas till Zangger Borch (2008) där han beskriver hur relationen 
mellan det mentala och det fysiska måste vara i balans, för att undvika spänningar i kroppen. I 
likhet med Schenck (2000) som belyser vikten av att de mentala hinder eleven har kommer 
starkt påverka de fysiska förutsättningarna.  

För mig så upplevs begreppen sjunga fel och låta fult väldigt vaga från de intervjuade elever-
na. Vilka kriterier som gäller för dessa framgår inte helt, då jag tror att eleverna inte själva 
riktigt vet. Efter genomförda intervjuer och denna studie kan jag se att dessa frågor hade varit 
mer relevanta under intervjun och jag skulle ha gått djupare in på. Dem tar jag med mig i mitt 
pedagogiska arbete och vidare forskning. Är det en fråga om erfarenhet och mognad som 
sångare eller en tankefälla med en suddig bild som beskriver hur det ska låta? Jag tror det kan 
handla om båda och är en fråga från elev till elev. Men erfarenhet stärker ofta självförtroendet 
då man har testat och utövat sitt instrument mer och fått mer praktiskt övning. Man har upp-
levt sin röst utvecklats och känt på hur rösten agerar i olika situationer.  

Denna bild av hur det ska låta bär vi nog alla med oss när vi gör något som har gjorts förut. 
Sång har en stark tradition som speglar klangideal och undervisning. Som det beskrevs i bak-
grunden av Ware (1998) så kommer vi från en stark tradition av skönsång inom 
sångundervisningen eftersom den kommer från den klassiska traditionen. Även om klang-
idealen har förändrats så ligger denna norm kvar i vårt minne. Att sjunga vackert finns 
fortfarande kvar fast i andra former, men idag finns fler ideal att välja mellan där varje sång-
are kan hitta sin plats. Behovet av att våga sjunga ut, utforska sin röst och testa sina gränser 
finns i alla dessa klangidealiska mål. Då motivationen att vara personlig och fri i sitt uttryck 
finns enligt de intervjuade eleverna så blir improvisation ett verktyg för att nå denna plats där 
man hittar detta rum. 

Sånglärarna Lena och Liv anger i deras intervjuer att de kan se många vinster med improvi-
sation för utveckling hos sångeleven. Improvisation upplever de stärker deras elevers 
musikaliska identitet och självförtroende. Liv ser det som en bra metod för att eleverna ska få 
komma i kontakt med sina känslor och få uttryck för sin kreativitet. Vilket skapar samman-
hang för eleven och kan koppla vad den sjunger mellan teknik, sitt eget instrument och 
musikalitet. Detta tror jag är väsentligt för att förstå hur instrumentet fungerar. Då det inte går 
att se instrumentet utifrån så kräver det att varje sångare agerar detektiv för att förstå hur, var 
och vad som känns och hur det går att kontrollera. Jag tycker en stor vinst med improvisation 
är just att man som sångare får ett samband mellan teknik och musikaliskt uttryck i sin sång. 
Lena beskriver att hon inte kan se sångteknik lösryckt ur sitt sammanhang utan tekniken föl-
jer med sångarens musikaliska val. Sadolin (2006) beskriver att teknik ska vara ett medel för 
sångarens konstnärliga val och sångaren ska gå på sin egen känsla för vad den vill förmedla 
och vad som känns rätt. 
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6.2.2 Vilka associationer, erfarenheter och uppfattningar har eleverna av 
begreppet improvisation? 
Edna svarade fort att hon tyckte improvisation var väldigt roligt och använde sig av det 
främst som ett verktyg till att skriva låtar. Hon satt främst framför pianot, spelade ackord och 
kom på melodier i stunden till det. Men sedan kom det fram att hon tyckte improvisation var 
svårt, då syftade hon främst på komma på variationer på melodier i låtar och kände sig osäker 
inför att fritt scata till en ackordsrunda. Jag tycker det är väldigt positivt att hon använder det 
som ett verktyg till låtskrivande. Då det hjälper till att bredda begreppet improvisation, då det 
oftast kopplas till genre. Evelina tänkte på jazz när jag frågade vad hennes association var och 
även något där man kom på i stunden. Hennes upplevelse av improvisation var kopplat till 
nervositet och hon kände sig ofta osäker i sådana moment. Det fanns en rädsla hos eleverna 
att förlora kontrollen när de sjöng. Återigen dök hindret upp om att det skulle bli fel och låta 
fult.  

Då båda elever tycker improvisation är roligt men svårt, detta i relation till att de älskar egen-
skaperna att uttrycka sig och friheten med sång gör att jag tycker att det inte riktigt går ihop. 
Improvisation som sker i stunden, utan ett tydligt facit över vad som är rätt eller fel svar, total 
frihet och uttrycksmöjlighet för sångaren borde uppfylla dessa krav hos eleverna. Men jag 
tror man ska se detta utifrån ett perspektiv över metoden och utformningen av skolans styrdo-
kument. Den skola dessa elever har gått, grundskola till nuvarande gymnasieskola, bygger på 
ett betygsystem med kunskapskriterier. Utifrån dessa utformas undervisningen och bedöms 
genom skriftliga och muntliga prov. Eleven utgår alltid efter vad läraren har angett förväntas 
och är vana att leta efter vad som är rätt och vad som är fel. När då ett moment där dessa rätt 
och fel-kriterier inte är lika tydliga hamnar de på osäker mark. De ska nu skapa utan med än-
damålet att värdera vilket blir en motsats till vad det annars gör hela tiden. Under de övningar 
jag genomförde upplevde jag detta. Innan de startade övningen var de nervösa och osäkra 
över vad som skulle förväntas av dem, ifall de skulle klara uppgiften. Efter genomförd övning 
tyckte majoriteten av dem att det var kul och jag kunde uppleva att de var lite upprymda och 
lättade av vad de just hade gjort. Detta beskriver även Liv att hon har upplevt när hon har 
gjort improvisation med sina sångelever. Tiller (2010) skriver även som en uppmaning till 
skolan att ändra sina traditionella ramar och skapa kreativa miljöer där eleverna får undersöka 
och utforska. Han menar att en sådan miljö främjar eleverna till inte bara se problem men 
även hitta lösningar på dem. Dessa miljöer grundar sig på trygghet och förtroende. 

 

6.2.3 Använder läraren sig av improvisation? I så fall i vilken form och hur stor 
plats har den i den fortlöpande undervisningen? 
Båda lärarna använde sig av improvisation men olika mycket och på olika sätt. Som 
gruppövning, på enskilda lektioner, till blues, öva rytm, harmonik och improvisera till ack-
ordsföljder. Lena använde sig av improvisation främst i grupp, då hon tyckte att det var en 
sådan bra gruppövning och gav positiv effekt. Eleverna får skapa improvisationer utifrån 
bland annat rytmer och fokus ligger på att skapa tillsammans, snarare än presentationen i sig. 
Detta sker då i linje med det sociokulturella perspektivet om lärande i som sker i sociala sam-
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spel med andra menar Dysthe (2003). Liv kände sig själv blockerad att improvisera och att 
detta hindrade henne från att använda sig av improvisation i sin undervisning.  

Ingen av lärarna använde sig av improvisation som en återkommande del varje vecka. Efter 
vad eleverna beskriver som en rädsla att förlora kontrollen, inte veta vad som blir rätt och inte 
ha ett givet facit, tror jag mer handlar om en rädsla att befinna sig utanför sin bekvämlighets-
zon än en brist på kunskap. För de flesta av oss är det obekvämt att vara i situationer som 
befinner sig utanför våra trygghetsramar, men främsta orsaken är nog ovana. Vygotskijs be-
grepp den närmaste utvecklingszonen, beskriven av Dysthe (2003), skulle kunna liknas vid att 
praktisera utanför sina trygghetsramar. Den närmsta utvecklingszonen menar på att eleven ska 
befinna sig på ett sådant stadie där den får utmaningar på vad den just klarar av, med hjälp av 
den redan erövrade kunskapen och hjälp från lärare eller elev. Att befinna sig utanför sin 
trygghetszon gynnar på liknande sätt utvecklingen då man tar ett steg utanför det man redan 
bemästrar, tar den kunskap man har och placerar den i nya sammanhang. Att vara utanför de 
ramar där vi är trygga och bekanta kommer alltid vara obekvämt, därför behövs mängdträning 
i att vara utanför denna bekvämlighetszon. Det kommer till slut resultera i att vi blir vana med 
det obekväma och vi lär oss att det inte är så farligt att känna denna känsla. Att göra fel får 
inte samma konsekvenser som vi trott innan och vi kan lära oss av när det inte blev som vi 
tänkt när vi sjunger och försöka igen.  

Varför är det då en vinst att praktisera utanför sin bekvämlighetszon? Jag tror att det är där vi 
får utrymme att utveckla vår kreativitet, när vi kan sänka kraven på prestation samt att minska 
rädslan över att låta fult. Där även möjligheten att uppleva flow enligt Csikszentmihalyi 
(1990) som uppstår när vi har en balans mellan utmaning och färdighet. Vi känner oss mer 
trygga i sångundervisningssammanhang och vilket får en direkt respons för utvecklingen av 
instrumentet. Då trygghet i sångundervisningen är en förutsättning för lärande och utveckling, 
som Schenck (2000) även beskriver i sin bok om hur emotionella och fysiska hinder står i 
vägen för utveckling och kan få långsiktiga konsekvenser för lärandet. Zangger Borch (2008) 
belyser även vikten av trygghet då osäkerhet kan göra så att kroppen spänner sig, vilket får 
konsekvenser för sången. Men som även skapar frågetecken för mig som lärare hur jag ska 
förhålla mig till detta gentemot eleven. Då det är gynnar eleven att befinna sig utanför sina 
trygghetsramar, samtidigt som osäkerhet kan orsaka. 

Enligt skolans övergripande uppdrag beskrivs det hur skolan ska ta fasta på och utveckla ele-
vernas kreativitet och att verksamheten ska stärka deras nyfikenhet och självförtroende 
(Skolverket, 2012d). I kursplanen för sång ingår det i kursens centrala innehåll att bland annat 
behandla musikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck samt musikalisk tolkning och kom-
munikation. Alla dessa tycker jag är väldigt bra, särskilt när man ser på skolans roll att stärka 
elevens kreativitet och självförtroende. Men för att utveckla konstnärligt uttryck och musika-
lisk kommunikation så står självförtroende som en viktig pelare för den plattformen. 
Självförtroende bygger i sin tur på att eleven känner sig trygg i undervisningssituationen och 
rädslan för att göra fel blir ett stort hinder för detta. Men jag kan uppleva att de övergripande 
uppdragen för skolan glöms bort i den dagliga undervisningen. Lärare upplever jag har fokus 
på kursinnehåll och dess betygskriterier och man vill se till att man får in de moment som ska 
ingå i undervisningen. Med allt högre krav på dokumentation och mätbara värden för skolut-
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vecklingen så finns det risk att dessa uppdrag glöms bort och inte hinns med när det inte står 
på listan för kriterier som ska betygsättas. 

I och med den nya läroplanen Gy11 och reviderade kursplaner har en ny kurs kommit till, 
Musikimprovisation. En kurs som inte har funnits tidigare och en utveckling som jag tycker 
går i rätt riktning. I föregående stycke diskuteras skolans mål om att stärka elevers kreativa 
utveckling och med denna kurs skapas med denna även en plats för detta. Jag ser det som 
väldigt positivt då improvisation nämns och talas om allt mer i mer utvecklade former. Då det 
även går trender inom sångidealiska normer om individualitet och personligt sound vill fler 
och fler bredda sina gränser och hitta nya väger. 

 

6.2.4 På vilket sätt kan improvisation fungera som ett verktyg för att minska 
rädslan att göra fel och påverka deras motivation? 
Arder (1996) tillsammans med bland andra Schenck (2000) och Hanken och Johansen (1998) 
belyser alla vikten av motivation hos eleven som utgångspunkt och förutsättning för lärande. 
Pedagogen bör ta reda på vad elevens mål och förväntningar på undervisningen är och pla-
nera utifrån dem. I min studie svarade både elever och lärare att de tycker sång är så roligt 
och alla hade uttrycksmöjligheten och friheten som de bästa egenskaperna med sång. Det är 
personligt och de använder sig av sången som ett sätt att uttrycka känslor, bearbeta stress och 
dessa fungerade som deras främsta motivationsfaktorer. Jag kan som sångare själv hålla med 
och jag tror att dessa faktorer ska stå som utgångspunkt i sångundervisningen. Som Hanken 
och Johansen (1998) beskriver genom Paynter ska musikundervisningen bidra med att stärka 
elevens musikaliska men även generella utveckling samt stärka insikten om sig själv. Detta 
tror jag man åstadkommer genom sångundervisning. Genom de egenskaper som eleverna ut-
trycker med sång; uttryck och frihet och sånglärarna som anger stärkt självförtroende, eget 
skapande och identitet som vinster med sångundervisning samt min egen erfarenhet som 
sångare. 

Arder (1996) delar upp motivation i inre och yttre motivation, dessa grupper anser jag funge-
rar som bra verktyg för lärare att kontrollera sin undervisning mot. Se vilka inre 
motivationsfaktorer eleven har och svarar undervisningen och läraren mot dessa. Läraren re-
presenterar en del av de yttre motivationsfaktorer som finns i skolundervisningen där 
samspelet med andra elever är ett annat exempel på yttre motivationsfaktor. Läraren ska i 
undervisningen stötta och bekräfta eleven i den enskilda undervisningen, konserter och fram-
trädanden men även ge ett samband mellan alla de olika delar där eleven sjunger.  

Om man ser till tre faktorer som har beskrivits i den här studien där viljan (1) att uttrycka sig 
fritt genom sång när man musicerar föregås av rädslan (2) för att det ska bli fel och låta fult 
när man gör det. Detta blir då ett hinder (3) för att nå det mål man har satt upp. Improvisation 
som är ett flexibelt verktyg med varierande ramar utifrån den som utövar, det uppfyller för 
många de båda motivationsfaktorerna, uttryck och frihet. Detta menar även Schenk (2000) då 
han lyfter improvisationen inte bara som konst utan som ett verktyg för att förändra elevers 
förhållningssätt till sitt instrument och skapa en mer kreativ miljö för lärande. Finns då en 
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rädsla över att göra fel kan man som sångare bli hämmad av att det inte finns ett facit över 
hur man gör rätt. Detta är, som jag har nämnt tidigare i diskussionen, främst en fråga om vana. 
Improvisation är ett ypperligt tillfälle att fritt uttrycka sig personligt och man har alla möjlig-
heter att vara fri i sin sång, vilket även gynnar eleven då sambanden mellan teknik och 
musicerande kan bli tydligare för eleven.  

Rösten som instrument går inte att ta på och konstruktionen går inte att se på samma sätt som 
det går att på till exempel ett piano. Trycker du på en tangent kan du följa händelseförloppet 
fram till att det bildas en ljudande ton, detta är inte möjligt på sång. Sång är ett instrument 
som är bundet till kroppen därefter även personligt och individuellt från person till person 
vilket gör att teknik inte går att förklara utifrån en metod till alla. Som av eleven kräver, det 
Dysthe (2003) beskriver utifrån Vygotskijs begrepp metakognition, förmåga att kunna reflek-
tera över sitt eget tänkande, förståelse och medvetenhet om hur den lär sig bäst. Arder (1996) 
belyser även denna vikt att utgå från varje elevs förutsättningar. Vikten av att eleven känner 
och förstår dessa sammanhang, mellan kropp, teknik och musicerande, blir därför väldigt vik-
tiga för fortsatt utveckling. Zangger Borch (2008) problematiserar liknande då han menar på 
att man som sånglärare behöver koppla ihop teknikövningar med den verklighet där sångaren 
praktiskt musicerar, annars finns risken att eleven förlorar intresset. 

 

7. AVSLUTANDE ORD  
Syftet med mitt arbete var att få en bredare insikt för hur elever använder sig av improvisation 
i gymnasieskolan och vilka uppfattningar och relationer de har till begreppet. De elever som 
har deltagit i intervjuer och observationer anger alla att improvisation är kul men majoriteten 
tycker att det är svårt. De flesta elever har lite erfarenhet av improvisation och anser att det 
skulle kännas bättre ifall de övade på det. Det finns en rädsla att förlora kontrollen när de 
sjunger och att det ska bli fel. Begreppet låta fult och sjunga fel har återkommit genom hela 
arbetet varpå jag vidare vill gå djupare in på vad de har för betydelse för eleverna, då begrep-
pets innehåll känns vagt. Min upplevelse är att eleven har en bild vad som är rätt eller fel, 
men vet inte hur ramarna ser ut för detta. Men om vi skulle bredda begreppen rätt eller fel? 
Eller om den frågan inte ens är aktuell, vad händer då?  

Det finns en svårighet som lärare inför detta, då det för vissa övningar och tekniker finns ett 
rätt eller fel och ett förväntat resultat. Hur ska vi då parera detta mot att sjunga facitlöst och 
med fria förutsättningar, samt att ge ett sammanhang och helhet till eleven. Jag upplever själv 
både som sångare och lärare att jag behöver öva mer på att sjunga utan att direkt värdera. För 
det är jag inte lika bra på, och jag kan uppleva efter denna studie att även eleverna blir hind-
rade av detta direkta sätt att konstant värdera. Svårigheten ligger i att knyta samman de båda 
perspektiven. Jag skulle vilja vända vågskålen och sätta sjunga fritt, mer improvisation och 
fokusera på uttryck på den tyngre sidan. Sedan väga upp med facit, sångliga ideal på den lätt-
viktiga sidan. 
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Jag ville även med detta arbete fördjupa mig i vilka motivationsfaktorer som finns för sång-
elever och vilken betydelse de har. Det jag fick som svar i de intervjuer jag gjorde med elever 
och lärare är att de anger alla samma grundläggande faktor – friheten att uttrycka sig person-
ligt genom sitt instrument samt att det är så roligt. Den sistnämnda kanske låter simpelt men 
jag tror det är grunden till motivationen att vilja lära och utveckla kunskap. 

Med de båda centrala begreppen, improvisation och motivation, ville jag undersöka vilken 
relation de kunde ha med varandra. Där jag kan se att improvisation som verktyg gynnar de 
motivationsfaktorer som finns inom sångundervisningen då man övar på att sjunga fritt utan 
att behöva fokusera på att värdera. Snarare öva på musicerande, kommunikation och sångtek-
nisk förståelse.  

Jag känner mig nöjd över den kunskap jag har fått ta del av och är tacksam över de deltagare 
som har ställt upp och deltagit. Jag känner mig inspirerad över de improvisationer jag har fått 
lyssna på från elever, där jag upplever att de har skapat ett lugn och en närvaro i rummet som 
gett positiv energi. Under arbetets gång har jag upptäckt frågor och ämnen jag i efterhand 
känner att jag skulle lagt mer fokus på. Fördjupat mig i frågan om rädslan att göra fel och vad 
detta begrepp låta fult innebär. Hur elevernas upplevelse av trygghet i sångundervisningen ser 
ut samt om sånglärare medvetet arbetar med detta. Kunskapen jag har fått från detta forsk-
ningsarbete och den kunskap jag blev medveten om att jag saknade tar jag med mig i fortsatt 
forskning och i mitt arbete som pedagog. 

Jag hoppas att denna studie kan fungera som inspiration till nya undervisningsstrategier och 
se improvisation som ett verktyg till kreativitet, tillåtande och sångglädje. Där prestige bryts 
ner och improvisation kan leda till ett accepterande och utforskande klimat i rummet. 

 

7.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
Skulle jag fortsätta att göra studier i detta ämne skulle jag göra intervjuerna mer fokuserade 
och djupgående genom att konkretisera de mentala bilder och upplevelser som finns kring att 
sjunga. Samt gå djupare in på upplevda känslor kring improvisation. 

Det skulle även vara intressant att ta med begreppet kreativitet i studien och se från skolled-
ning ner till lektionsnivå hur arbetet kring detta ser ut. Skolans uppdrag är att skapa en kreativ 
miljö, men finns det en aktiv dialog hur detta ska ske? 

Vidare skulle jag även vilja genomföra en aktionsforskning under längre tid med elever och 
improvisation. Få möjlighet att under lång tid, då utveckling är möjlig, dokumentera vad som 
sker och vilka effekter det har. 



 35 

 

REFERENSLISTA 
 
Arder, N. (1996). Sangeleven i fokus. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 
 
Csíkszentmihályi, M. (1992). Flow: den optimala upplevelsens psykologi, Stockholm: Natur 
och kultur. 
 
Björkdahl Ordell, S. & Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - veten-
skapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 
 
Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 

Goodwin, B. (2012, February). Make standards engaging: For each to excel. Educational 
Learning, volym 69. Nr 5. S. 79-81. Hämtad från http://www.ascd.org/ 2013-01-15: 
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb12/vol69/num05/Make-
Standards-Engaging.aspx 

 

Gridley, M .C. (2003). Jazz styles – History and analysis.(8th ed.) Upper Saddle River. New 
Jersey: Prentice Hall.  

 
Hanken, I.M. & Johansen G. (1998). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen aka-
demisk forl. 
 

Improvisation. http://www.ne.se/lang/improvisation, Nationalencyklopedin. Hämtad 2012-
12-04. 

Kjellberg, E. (red.) (1999). Natur och kulturs musikhistoria. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. Uppl.) Lund: Stu-
dentlitteratur. 

 
McPherson, G. & McCormick, J., 1999, Motivational and Self-Regultated Learning Compo-
nents of Musical Practice, Bulletin of the Council for Research in Music Education, Summer 
1999, No. 141, s. 98-102. 

 
Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

http://www.ascd.org/
http://www.ne.se/lang/improvisation


 36 

 
Rehn, A. (2010). Farliga Idéer – när det opassande tänkandet är din värdefullaste resurs. 
Stockholm: Bookhouse Editions. 
 
Sadolin, C. (2006). Komplett sångteknik. (2. utg.) København: Shout Publishing. 
 
Schenck, R. (2000). Spelrum: en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger. Göteborg: 
Ejeby. 
 

Skolverket. (2012a). Instrument eller sång 2, 100 poäng. Hämtad från 
www.skolverket.se.2012-12-04:http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-
amnespla-
ner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS02S#anchor_MUSINS02S 

 

Skolverket. (2012b). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasie-
skola 2011. Hämtad från www.skolverket.se 2012-12-04: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 

 

Skolverket.(2012c). Musikimprovisation, 100 poäng. Hämtad från www.skolverket.se 2012-
12-04:http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-
laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSMUI0#anchor_MUSMUI0 

 

Skolverket. (2012d). Ämnet musik. Hämtad från www.skolverket.se 2012-12-04: 
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-
program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS 

 

Spotify Rhiannon. (2010).[Musik] Flight: Rhiannon's Interactive Guide to Vocal Improvisat-
ion. Taking Flight/Soaring. Hämtad 2012-12-17. 

 
Stoloff, B. (1996). Scat! Vocal improvisation techniques. New York: Gerard and Sarzin 
publishing Co. 
 
Tiller, T. (2010). Tio tankar om skolan: brev till Storm. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS02S#anchor_MUSINS02S
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS02S#anchor_MUSINS02S
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS02S#anchor_MUSINS02S
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS02S#anchor_MUSINS02S
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSMUI0#anchor_MUSMUI0
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSMUI0#anchor_MUSMUI0
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSMUI0#anchor_MUSMUI0
http://www.skolverket.se/


 37 

 
Ware, C. (1998) Basics of vocal pedagogy: the foundations and process of singing. New 
York: McGraw-Hill. 
 
Zangger Borch, D. (2008). Sång inom populärmusikgenrer: konstnärliga, fysiologiska och 
pedagogiska aspekter. Diss. Luleå: Univ., 2008. Piteå. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

BILAGA 1 

ÖVNINGAR GENOMFÖRDA UNDER OBSERVATIONERNA 
 

Övning 1 - Call & Respons-övning 

Rhiannon (2000) har spelat in en övning på skiva. Där hon sjunger en fras/ljud före och ele-
ven härmar. Eftersom ljudspåret går på så gjordes inga stopp. Syftet är att kasta sig in i något 
och öva sig i att inte värdera och vara uppmärksam. Att inte att stanna upp och värdera och 
fokusera på att göra rätt på första försöket. Vilket ofta är en vanlig utgångspunkt i skolsam-
manhang – pricka så många rätt på prov som möjligt. Eleven ska även få chans att utöka sitt 
soundbibliotek och få en djupare inblick i vilka ljudvariationer sångare har tillgång till. 

 

 

Övning 2 – Soulsong 

En fri improvisation, inspirerad från samma kvinna som ovan (Rhiannon, 2000). Nu fick ele-
ven en lång liggande ton från piano och skulle med ramen - gestalta sin morgon med sin röst 
göra en fri improvisation kring det. Eleven bestämmer själv tempo, rytm, ord/ljud och längd 
på improvisationen. 
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BILAGA 2 

INTERVJUFRÅGOR TILL ELEVER 
 

1. Hur länge har du tagit sånglektioner? 
2. Varför valde du just sång som instrument? 
3. Vad är det roligaste med sångundervisning? 
4. Hur fungerar dina lektioner? Hur ser de ut? 
5. Är du med och bestämmer innehållet? 
6. Jobbar ni bara individuellt eller flera? 
7. Vad vill du lära dig på lektionerna? 
8. Om jag säger improvisation vad säger du då? 
9. Har du testat att improvisera? Vad tyckte du? Läskigt/roligt...Varför? 
10. Vilken typ av improvisation har du gjort? 
11. Lyssnat på sångare som improviserar? 
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BILAGA 3 

INTERVJUFRÅGOR TILL LÄRARE 
 

1. Vad tycker du är det bästa med att sjunga? 
2. Hur länge har du undervisat i sång? 
3. Om du tänker tillbaka på din undervisning som elev, hur har den sett ut? Har den varit 

klassisk- eller afroinriktad? 
4. Hur planerar du din undervisning? 
5. Har du något favoritmoment i sångundervisning? 
6. Är det något du skulle vilja förändra i din egen undervisning? Ta med mer, förändra, 

ta bort? 
7. Vad är sångundervisning för dig? Vilket vikt har den för eleven? 
8. Vad är improvisation i sång för dig? 
9. Använder du improvisation i din undervisning? 
10. På vilket sätt, i vilken form, i hur stor utsträckning? 
11. Vad vill du att eleven ska få ut av det? Syfte? 
12. Vilken reaktion brukar du få hos eleven, före och efter? 

 


