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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever med huvudinstrumentet sång 
upplever sambandet mellan röst och identitet. Deras uppfattning av hur sånglektioner 
påverkar deras utveckling av självförtroende och identitet undersöks också, samt vad de anser 
kännetecknar en utvecklande sångundervisning. Med hjälp av kvalitativ intervju av sex 
intervjuobjekt på två olika skolor ges följande resultat: De flesta av eleverna menar att rösten 
kan vara både ett instrument och en del av personligheten eller identiteten. Det är dock ett mer 
personligt eller mer kroppsligt instrument än andra. För några elever påverkar deras 
utveckling av rösten och musikaliteten andra delar av livet, till exempel vilka val av 
utbildning de tänker göra eller hur självsäkra de är. En sångundervisning som hjälper eleverna 
att utvecklas musikaliskt och som personer kännetecknas bland annat av konstruktiv kritik 
och utmanande uppgifter som till exempel repertoar som eleven inte skulle ha valt själv. 
Många elever uttrycker också en stark emotionell koppling till musiken och till sången i deras 
liv - livet skulle te sig helt annorlunda och de skulle inte må bra om de förlorade sin förmåga 
att sjunga. 
 
Nyckelord: identitet, sångundervisning, utveckling, röst, kritik, musik, välbefinnande 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how high school students, whose main instrument 
is singing, experience the relationship between voice and identity. Their perspective as to how 
singing lessons affect the development of their self-esteem and identity are investigated as 
well as what they believe characterizes developmental voice instruction. Using qualitative 
interviews with six interviewees from two different schools, the following results were found: 
The majority of the students believe that the voice can be both an instrument and a part of the 
personality or the identity. However, it is a more personal or more physical instrument than 
other instruments. For some students, the development of their voice and musicality affects 
other parts of their life, such as choice of education or how confident they are. Song lessons 
that help them develop musically and personally are characterized by, among other things, the 
constructive criticism they receive and challenging tasks, such as repertoire, that the students 
would not have chosen for themselves. Many students also express a strong emotional 
connection to the music and to the singing in their lives – their lives would be different, and 
they would not feel as good, if they lost their ability to sing. 
 
Keywords: identity, voice lessons, development, voice, criticism, music, well-being 
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1. Inledning 

Under min utbildning till gymnasielärare i tyska och musik, med sång som huvudinriktning 
inom musiken, har jag i möten med elever och lärare ofta funderat över vilket samband det 
finns mellan rösten och identiteten. En sångelev med en sund identitetsutveckling och ett gott 
självförtroende verkar ofta ha större möjligheter att utveckla sin röst och sitt musicerande än 
en elev som saknar detta. Omvänt verkar också sånglig eller musikalisk utveckling kunna 
påverka självförtroende och identitet. Det verkar enligt mina erfarenheter vidare finnas en 
tendens hos sångelever att se sin röst som en del av personligheten och inte som ett 
instrument, vilket i sin tur påverkar hur elever tar emot kritik. Kritiken kan uppfattas som 
väldigt personlig och ibland till och med kränkande om elevens uppfattning av rösten innebär 
att den rör något som sitter ihop med elevens kropp och som är en del av personligheten och 
identiteten. Flera gånger har jag läst eller hört musiklärare i ibland tämligen allmänna och 
otydligt underbyggda ordalag hävda att musikundervisning eller sångundervisning hjälper 
eleverna i deras identitetsutveckling och att det därför är viktigt att stärka musikämnets roll i 
skolan. Det är enligt min mening relevant att undersöka den vetenskapliga grunden för detta 
för att möjliggöra för musiklärare och i synnerhet sångpedagoger att underbygga sina 
argument och att kunna bedriva en undervisning som stärker och inte försvårar elevernas 
identitetsutveckling. 

Även under mina egna studier i tyska har jag sett ett samband mellan rösten och 
identiteten, framför allt när jag själv skulle utveckla min förmåga att intonera korrekt - det 
kändes inte alltid naturligt för mig att genomföra de stora intervallsprång som finns i tyskan 
men inte i svenskan, eftersom det tvingade mig att tala på ett sätt som jag inte upplevde 
stämde överens med min identitet. Sambandet mellan identiteten och rösten är alltså i mitt 
eget liv högst aktuell och därför vill jag i min uppsats söka svar på frågor kring detta 
samband. Jag har valt att främst fokusera på rösten ur sångundervisningens perspektiv, men 
jag tror att vissa tankar också kommer att kunna överföras till språkundervisning. 

Förhoppningen är att studien ska underlätta för sångpedagoger och även andra 
pedagoger att erhålla förståelse för elevers identitets- och röstuppfattning. Utifrån denna 
förståelse är det förhoppningsvis lättare att hjälpa elever att stärkas och inte hämmas i sin 
personliga, sångliga, språkliga eller inom andra områden färdighetsmässiga utveckling. 
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2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att beskriva sångstuderande gymnasieelevers uppfattning om 
den egna rösten i förhållande till den egna identiteten. 

2.1. Frågeställningar  

För att närmare specificera syftet med undersökningen har följande frågeställningar 
konstruerats: 

• Hur ser sångelever på gymnasiet på sina egna röster? Som instrument eller som en del 
av personligheten/identiteten? 

• På vilket sätt uppfattar sångelever att sånglektioner och/eller körsång påverkar deras 
utveckling av identitet och självförtroende? 

• Vad kännetecknar enligt eleverna i studien en sångundervisning där elevens identitet 
och självförtroende kan utvecklas på ett sunt sätt?  
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3. Bakgrund 

I bakgrunden kommer identitet, röst, kritik och styrdokument att förklaras och utvecklas för 
att ge en grund till studiens syfte. Litteratur och tidigare forskning inom dessa områden tas i 
beaktande för att ge en bild av forskningsfältet. Utifrån styrdokumenten för den svenska 
gymnasieskolan förklaras denna studies relevans för sångundervisning i gymnasiet. 

3.1. Identitet 

För att på ett adekvat sätt kunna undersöka gymnasieungdomars förhållande till den egna 
identiteten krävs en teoretisk grund för hur identitet definieras och förklaras i tidigare 
forskning och litteratur. Det är för undersökningen också viktigt att innan undersökningens 
genomförande medvetandegöra var i identitetsutvecklingen ungdomar i gymnasieåldern (16-
19 år) befinner sig. Här kommer därför en fördjupning i begreppet identitet att göras, teorier 
kring identitetsutveckling att presenteras samt identitetens förhållande till kroppen, musiken 
och rösten att beskrivas. 

3.1.1. Identitetsbegreppet 

Begreppet identitet är något som i vetenskapliga discipliner, i empiriska sammanhang, i 
media, litteratur och konst beskrivs på många olika sätt. Stier (2003) menar att fenomenet 
identitet kan betecknas med många olika begrepp, t.ex. ”jag”, ”självkänsla” och 
”personlighet” men att också skilda fenomen som ”jag”, ”självkänsla” och ”personlighet” alla 
betecknas med begreppet identitet. Det råder alltså olika uppfattningar kring fenomenet eller 
begreppet identitet, vilket till viss del gör det till ett något komplicerat studieobjekt. Under 
denna rubrik kommer några synsätt på begreppet/fenomenet att beskrivas, även om detta ändå 
inte kan göra anspråk på att vara en fullständig bild av vad identitet är. 

Att slå upp ordet ”identitet” i uppslagsverk och ordböcker ger bland annat följande 
träffar: 

 
Enligt Nationalencyklopedin är identitet ”individens medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin 
personlighet och sin förmåga till självbestämmande” (www.ne.se, 2011-03-29). 
 
Nordstedts svenska ordbok har följande tre förklaringar till ordet: ”överensstämmelse i fråga 
om varje detalj eller egenskap, ställning som viss, entydigt bestämd person, (medvetande om) 
egen existens och särart”. (www.ord.se, 2011-03-30)  
 
Stier (2003) och Adamson (2004) fokuserar på betydelsen ”överensstämmelse” eller 
”sammanhållen självbild”, det vill säga att en person är samma person oavsett situation eller 
förändringar över tid. Utifrån ovanstående källor kan det konstateras att identiteten är något 
som rör människan, hennes existens och hennes förståelse för och medvetande om sig själv. 
Kroger (2006) menar att unga vuxna, när de beskriver sin egna vuxna identitetsuppfattning, 
antingen fokuserar på en inre känsla eller på den sociala kontexten. Den inre känslan innebär 
enligt Kroger att individen har blivit självständig och har ansvarskänsla medan den 
kontextuella uppfattningen handlar om att i samspel med omgivningen hitta sin identitet. Vi 
ska titta närmare på vad några olika identitetsforskare menar med begreppet identitet. 

Erik Homburger Erikson (1968), en pionjär inom identitetsforskning och 
utvecklingspsykologi, menade att identiteten formas utifrån individens utveckling1. Både 
Erikson (1982) och Frisén och Hwang (2006) som sammanfattar Eriksons teorier beskriver att 
varje människa har ett grundläggande behov av att söka efter sin identitet och identitet är en 
subjektiv upplevelse hos den enskilda personen. Upplevelsen beror av såväl biologiska som 

                                                           
1En fördjupning kring olika utvecklingsstadier görs under nästa rubrik. 
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psykologiska, sociala och historiska aspekter, men en stabil identitet gör att personen upplever 
sig själv vara densamma oavsett hur omständigheter förändras. Erikson (1968) anser vidare att 
identitetsbegreppet är komplicerat och att det består av flera dimensioner: 

 
(…) enligt psykologisk terminologi fordras för identitetsbildningen en process av samtidig reflexion och 
iakttagelse, en process som äger rum på de mentala funktionernas alla plan, en process genom vilken 
individen bedömer sig själv i ljuset av hur han märker att andra bedömer honom i jämförelse med sig 
själva och med en typologi som för dem är meningsfull; medan han bedömer deras sätt att bedöma 
honom i ljuset av hur han uppfattar sig själv i jämförelse med dem och med de typer som har blivit 
relevanta för honom. Denna process är lyckligtvis och nödvändigtvis för det mesta omedveten, utom då 
inre förutsättningar och yttre omständigheter i förening accentuerar ett smärtsamt eller övermodigt 
”identitetsmedvetande”. (Erikson, 1968, s. 19-20) 

 
Erikson (1968) visar här att skapandet av en identitet inte bara ligger hos individen själv utan 
också har kontaktytor mot andra människor och sociala sammanhang. Han problematiserar 
identitetsbildningen då han menar att inre och yttre omständigheter och förutsättningar kan 
leda till identitetsproblem. Just problemen och identitetskriserna som en människa går igenom 
i sitt liv är kännetecknande för Eriksons teori, vilken vi ska återkomma till. Erikson för också 
i identitetsdiskussionen in begreppet ”självet” som han menar är nära besläktat med 
identiteten då båda betecknar ett självbegrepp, ett självsystem och en självupplevelse. 
Begreppet kommer inte att ges någon utförligare beskrivning i denna uppsats, men då det i 
fortsättningen används ses det som en del av identiteten. 

James Marcias beskrivning av identiteten utgår ifrån Eriksons forskning och han delar 
Eriksons uppfattning att identiteten formas utifrån individens utveckling (Frisén & Hwang, 
2006). Marcia (2006) anknyter i sin diskussion kring begreppet identitet till Sigmund Freud, 
som talade om en inre identitet. Denna inre identitet hade att göra med vilka band individen 
har till sitt folk, i Freuds fall hans band till det judiska folket, men också med individens 
utvecklingsdrag. Marcia diskuterar också identitetsbildning i olika kulturer och menar att 
identitetsbildningen i västvärlden många gånger är ett ”gör det själv-projekt” (Marcia, 2006, s. 
174), det vill säga att den västerländska kulturen inte värdesätter övergångsriter som till 
exempel konfirmation och bar mitzvah. Hans åsikt är dock att det är bättre för individen att 
tillverka sin egen identitet än att bli tilldelad en, men att individen behöver stöd i sin 
utveckling. 

Anthony Giddens (1999) talar om självidentitet, något som uppstår och formas utifrån 
självets förbindelse med samhället. Han menar att människan i den moderna tiden genom en 
reflexiv process måste skapa sitt förändrade själv när samhället förändras. Både Giddens 
(1999) och Marcia (2006) anknyter till andra och tidigare kulturer där övergångsriter hjälpt 
individen att forma sin identitet, men utgångspunkten för Giddens (ibid.) är att 
identitetsutvecklingen sker på grund av samhälleliga förändringar. Han gör en viss skillnad 
mellan identitet och självidentitet: 

 
Självidentiteten är inget specifikt drag – eller ens en samling specifika drag – som individen besitter. 
Självidentiteten är självet så som det reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi. 
Identitet förutsätter här fortfarande kontinuitet i tid och rum, men självidentiteten är denna kontinuitet så 
som den reflexivt tolkas av aktören. Detta inkluderar det kognitiva element av att vara en ”person”. 
(Giddens, 1999, s. 68) 

 
Vi kan se att Giddens (1999) utgår ifrån uppfattningen att identiteten är något som har en 
kontinuitet, men att en reflexiv dimension hos individen läggs till i begreppet självidentitet. 
En person som har problem med sin självkänsla, till exempel genom att hon är rädd för sådant 
som kan drabba hennes existens, saknar enligt Giddens en normal känsla av självidentitet. 
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Thomas Ziehe (1989) motsätter sig identitetsbeskrivningar som ”förutsätter att man 
’har’ eller ’inte har’ en identitet” (Ziehe, 1989, s. 36). Identiteten förändras genom hela livet 
beroende på till exempel prestationskrav, påverkan av massmedier och social konkurrens och 
Ziehe talar snarare om en ”identitetsutprovning” (Ziehe, 1989, s. 36). Identitetsutprovningen 
kan vara en positiv upplevelse i vår moderna tid eftersom det enligt Ziehe nu finns en 
kulturell frihet som inte är bunden i gamla traditioner. Besluten kan emellertid också medföra 
problem för individen, då hon själv ”måste” utarbeta sin identitet – samhället talar inte längre 
om för henne vad som gäller men erbjuder ett stort antal valmöjligheter. 

3.1.2. Identitetens utveckling 

Utvecklingspsykologin beskriver vad som sker med en människa under hennes liv och 
försöker förklara varför utvecklingen sker på det sätt den gör. Alla människor utvecklas inte i 
samma takt eller på samma sätt, men det finns ändå vissa beskrivningar som ofta omnämns 
inom utvecklingspsykologin. Dels utgår beskrivningarna från kronologiska ålderssteg och 
dels från fysisk, kognitiv/perceptuell och socioemotionell utveckling. Identitetsutvecklingen 
räknas in i den socioemotionella utvecklingen som har att göra med hur personligheten 
utvecklas inom ett samhälleligt sammanhang (Hwang & Nilsson, 2003). Här kommer fokus 
att läggas på två teorier om identitetens utveckling: Erik Homburger Eriksons åtta 
utvecklingsstadier samt James Marcias fyra utvecklingsstadier.  

3.1.2.1. Eriksons utvecklingsstadier 

 

- Den första fasen 
Erikson (1968) menar att en människa i sitt liv först går igenom en fas av tillit kontra misstro 
och att denna fas innefattar barnets första 18 månader. Han menar att den första känslan av 
identitet här uppstår i mötet mellan mamman och barnet - barnets grundläggande behov av 
närhet, föda och värme tillgodoses av mamman. Under denna fas lär sig barnet antingen att 
känna tillit, om behoven möts, eller att känna misstro, om det inte får sina behov 
tillgodosedda. Varje fas i livet kännetecknas enligt Erikson (1968) och Hwang och Nilsson 
(2003) av olika konflikter och problem som måste lösas. Hur de löses blir avgörande för den 
fortsatta utvecklingen. 
 

- Den andra fasen 
Den andra fasen sträcker sig över åldern mellan ett och ett halvt och tre års ålder och 
kännetecknas av autonomi respektive tvivel. Barnet är fortfarande mycket beroende av sina 
föräldrar men börjar utveckla sin egen vilja och bli mer självständigt. Om problemen i denna 
fas löses på ett bra sätt börjar barnet lita på sin egen förmåga och kan troligen utveckla ett gott 
självförtroende. Om problemen inte löses på ett bra sätt, till exempel genom att föräldrarna 
ofta reagerar på ett sätt som får barnet att känna skam, kan det leda till tvångsmässiga 
upprepningar eller till likgiltighet för andras åsikter (Erikson, 1968; Hwang & Nilsson, 2003). 

 
- Den tredje fasen 

Människans tredje utvecklingsfas präglas av initiativ eller skuld och barnet är i denna fas 
mellan tre och sex år gammalt. Erikson (1968) menar att barnet nu har blivit självständigt, 
men att det måste ta reda på ”vad slags människa det kan bli” (Erikson, 1968, s. 98). Barnet 
önskar att göra samma saker som de vuxna även om det inte klarar av allt, och ett bra 
bemötande från de vuxna i barnets närhet gör att barnet kan utveckla sin känsla av 
initiativtagarförmåga. Barnet funderar också mycket över sin roll som pojke respektive flicka 
och det lägger märke till skillnader mellan pojkar och flickor, män och kvinnor. Om krisen i 
detta stadium inte löses på ett bra sätt känner barnet skuld, att det inte duger och att dess 
tankar och känslor är felaktiga (Erikson, 1968; Hwang & Nilsson, 2003). 
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- Den fjärde fasen 
Kännetecknen för den fjärde fasen är aktivitet och underlägsenhet och denna fas infaller när 
barnet är mellan sex till tolv år. Under denna fas måste barnet få känna att det duger, att det 
klarar av att göra saker och ting bra, annars blir det uttråkat eller riskerar att få 
mindervärdeskänslor (Erikson, 1968; Hwang & Nilsson, 2003). Det känner sig då underlägset, 
vilket enligt Erikson (1968) kan vara förödande för identitetsutvecklingen. 

 
- Den femte fasen 

Under den femte fasen går barnet in i puberteten och fasen sträcker sig till det att barnet slutar 
vara tonåring och blir vuxet. Det som kännetecknar denna period är identitet respektive 
identitetsförvirring. Såväl den sexuella identiteten som yrkesidentiteten och den personliga 
identiteten ska i denna fas klargöras för tonåringen och om kriserna i denna period får en bra 
lösning läggs en god grund för den vuxna identiteten. Om kriserna inte får bra lösningar, till 
exempel genom att tonåringen upplever att han eller hon upplevs som missanpassad när 
egentligen ett identitetssökande äger rum, kan det leda till brottslighet eller olika psykiska 
problem. Dåliga lösningar på kriserna kan också göra det svårt för tonåringen att komma nära 
andra människor (Erikson, 1968; Hwang & Nilsson, 2003). Gymnasieungdomarna som deltar 
i studien för denna uppsats är mellan 16 och 19 år och befinner sig alltså enligt denna teori i 
en fas i livet då de söker efter och förhoppningsvis kan sätta ihop de delar som kommer att 
bilda deras vuxna identitet. 

 
- Den sjätte fasen 

Den sjätte fasen pågår under det att en människa är mellan 20 och 40 år gammal och dess 
kännetecken är närhet och isolering. Erikson (1968) menar att verklig intimitet inte är möjlig 
innan identitetsbildningen kommit igång på allvar och om en ung människa är osäker på sin 
identitet kan det innebära att hon fruktar för nära relationer. Negativa lösningar av problemen 
i denna fas leder till isolering och till tendenser att endast vilja ha ytliga relationer till andra 
människor.  

 
- Den sjunde fasen 

Under medelåldern, den sjunde fasen, upplever människan generativitet eller stagnation. 
Generativiteten innebär till exempel att vägleda den nya generation som människan varit med 
och satt till världen. Känslor av stagnation kan uppkomma om människan i denna fas av livet 
inte ger upp lite av sig själv för att ta hand om sina barn och barnbarn eller om stora 
förändringar, som att barnen flyttar hemifrån, inte bemöts på ett bra sätt. Känslorna av 
stagnation kan leda till självupptagenhet med psykisk eller fysisk sjuklighet som följd 
(Erikson, 1968). 

 
- Den åttonde fasen 

Den sista och åttonde fasen av livet infaller i den övre medelåldern och under ålderdomen och 
den kännetecknas av integritet respektive förtvivlan. Integriteten upplevs om den åldrade 
människan kan acceptera sin livscykel och om hon kan se sig själv som en del i en större 
helhet. Förtvivlan uppstår om människan ser tillbaka på sitt liv med missnöje och inte vill 
acceptera att saker och ting blivit som de blivit i livet (Erikson, 1968; Hwang & Nilsson, 
2003). 
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3.1.2.2. Marcias fyra grupper 

Som vi redan sett bygger Marcias (2006) identitetsteorier på Eriksons (1968) 
utvecklingsstadier, men han delar in ungdomarna i Eriksons femte fas i fyra grupper som här 
kommer att beskrivas. Grupperna utgår ifrån hur långt ungdomarna har kommit i sitt 
utforskande av olika roller samt i sitt ställningstagande till exempelvis val av partner (Hwang 
& Nilsson, 2003). Indelningen i olika grupper beskriver alltså inte några kronologiska 
ålderssteg. Marcias beskrivning har valts eftersom de i studien ingående ungdomarna är i 
precis den ålder som grupperna avser. 
 

- Fullbordad identitet 
Den första gruppen har statusen fullbordad identitet och individerna i denna grupp har haft en 
utforskande period som lett till olika ställningstaganden. Självkänslan är stabil, de påverkas 
inte så mycket av grupptryck och de är bra på att argumentera. Deras känsla av identitet är 
sammanhängande och denna grupp tillhör den längst utvecklade identitetsnivån (Hwang & 
Nilsson, 2003; Marcia, 2006). 
 

- Moratorium 
Den andra gruppen befinner sig i en identitetskris och dess status kallas för moratorium. 
Ungdomarna i denna grupp har ofta en stabil självkänsla, men de är ändå osäkrare än 
ungdomarna med en fullbordad identitet, särkilt i relationen till sina föräldrar. Ibland gör de 
som föräldrarna säger eller håller med dem, men ibland gör de uppror. Ofta är ungdomarna 
intensiva och pratsamma, men det finns också individer som går igenom perioden på ett 
lugnare sätt (Hwang & Nilsson, 2003; Marcia, 2006). 
 

- För tidig identitet 
Grupp nummer tre har en för tidig identitet, det vill säga att ungdomarna visserligen har tagit 
ställning till mycket och har starka åsikter, men att de inte har gjort sina egna utforskanden. 
De kan ha en stark jagkänsla men deras identitet är inte så stark att den klarar av kriser som 
kan komma senare i livet. De har övertagit värderingar och identitet från sina föräldrar och 
har ofta en övertro på att den egna familjen är ”fläckfri”. Sanningen är dock ofta att 
föräldrarna är dominanta och ”tvingar” ungdomarna att överta deras värderingar (Hwang & 
Nilsson, 2003; Marcia, 2006). 
 

- Identitetsförvirring 
Den sista gruppen kännetecknas enligt Marcia (2006) av identitetsförvirring, vilket han menar 
beror antingen på kulturella faktorer eller på problem tidigare i utvecklingen. De kulturella 
faktorerna kan vara till exempel att individen lever i ett samhälle där utforskande är förbjudet 
eller att samhället helt enkelt inte kan erbjuda möjligheter till utforskande, vilket kan vara 
fallet i kommuniststater. Tidiga utvecklingssvårigheter är svårigheter så tidigt som de tre 
första levnadsåren, vilket leder till avsaknad av en trygg självkänsla. Individerna i denna 
grupp kännetecknas av sorglöshet eller sorgsenhet och de lever inte sällan som enstöringar. 
Den psykiska anpassningen är ofta dålig och relationen till föräldrarna distanserad (Hwang & 
Nilsson, 2003; Marcia, 2006). 

3.1.3. Kropp och identitet 

Eftersom rösten, som vi längre fram i uppsatsen kommer att se, i hög grad är ett kroppsligt 
instrument ges här utrymme för några teorier kring kroppens betydelse för identiteten. Som 
tidigare nämnts menar Erikson (1968) att en människas identitetsutveckling genomgår olika 
faser och förutom sociala och psykologiska processer ingår i dessa faser även kroppsliga 
processer (Erikson, 1982). Åldrandet är en av processerna, hormonella förändringar en annan 
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(Stier, 2003). Stier menar att upplevelsen av identiteten utgår från kroppen och den egna 
uppfattningen om den: 
 

Som sades tidigare är kroppen en symbol för identiteten, en referenspunkt för vår person. Vi är vår 
kropp och sammankopplar oss själva med denna, samtidigt som kroppen ligger till grund för den image 
andra har av oss. Hårfärg, hudfärg, kroppskonstitution, men framför allt ansiktet, är viktigt i detta 
sammanhang eftersom detta är fullständigt unikt och fyllt med innebörder. (Stier, 2003, s. 82) 

 
Kroppen är alltså viktig både för hur en människa uppfattar sig själv och för hur andra ser på 
henne. En konsekvens av Stiers (2003) resonemang är att det utan en kropp inte finns en 
person, vilket gör kroppens existens och den enskilda människans uppfattning av den egna 
kroppen till två grundförutsättningar för att en identitet ska kunna utvecklas. 

Giddens (1999) menar att kroppen och medvetandet om den ligger till grund för hur det 
lilla barnet kan utforska världen. Barnet lär också känna sin egen kropp genom sin kontakt 
med omvärlden och med människorna i den. Gester och ansiktsuttryck möjliggör 
kommunikation och underlättar den sociala delen av identitetsutvecklingen. Han menar också 
att självet genom andras uppskattningar är ”i tryggt förvar i kroppen” (Giddens, 1999, s. 74). 
Detta innebär enligt Giddens en kroppslig integritet hos barnet och senare hos den vuxna 
människan. 

3.1.4. Musik och identitet 

Forskningen som berör musik och identitet gör det utifrån något skiftande perspektiv, till 
exempel hur identitet skapas genom musik eller vad som kännetecknar en musisk människa. 
Här kommer några forskares olika perspektiv att presenteras, främst utifrån ungdomars och 
delvis barns förhållande till musik och identitet. Relativt stort utrymme ges till detta avsnitt 
eftersom förståelsen av relationen mellan musik och identitet är avgörande för förståelsen av 
relationen mellan sång/sångröst och identitet. 

3.1.4.1.  Jon-Roar Bjørkvold - Den musiska människan 

Den norske professorn Jon-Roar Bjørkvold presenterar en människosyn som innebär att alla 
människor inom sig har en ”musisk människa”. Han menar att den musiska människan måste 
ses ur ett helhetsperspektiv där sådant som livsutveckling, lek, barnkultur, skapande, skola, 
samhällsutveckling och politik ingår (Bjørkvold, 2005). Hans teori om den musiska 
människan sträcker sig från fosterstadiet till döden, men här kommer fokus att riktas mot 
barndomen och ungdomstiden. 

Bjørkvold (2005) definierar alla människors musiska grundelement som ljud, rörelse 
och rytm och menar att dessa element inpräntas i människan medan hon ligger i mammans 
mage. Den första ljudupplevelsen hos fostret är helt och hållet fysisk - vibrationer från 
mamman fortplantar sig genom fostervattnet och fostrets kropp blir påverkad av dem. Senare 
lär sig fostret att lyssna och speciellt moderns röst blir mycket viktig för det. Bjørkvold menar 
att barnet börjar sin språkinlärning flera månader innan födseln och att det är fråga om ett 
musikaliskt modersmål – musiken, bland annat tonfall och tempo, från mammans röst 
påverkar barnet och dess kropp. Detta är förutsättningar för att utveckla ett språk efter 
födseln: 
 

Utan struktur ingen kommunikation. Utan struktur ingen organiserad verklighetsuppfattning. Utan 
struktur ingen medvetenhet. Tajmingen mellan mor och barn är därför central i ett musiskt samspel inte 
bara under den neonatala fasen, utan för musiskt samspel över huvud taget. Den erbjuder unika 
möjligheter att skapa struktur för att individen ska kunna utveckla sitt ”dialogiska sinne”. De rör sig i en 
gemensam rytm och stärker varandras identitet. (Bjørkvold, 2005, s. 27) 
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Med detta citat visar Bjørkvold (2005) sin syn på vikten av musikalisk kommunikation redan 
när ett barn är nyfött. Mamman och barnet utvecklar ett språk medan barnet ligger i mammans 
mage, ett språk som de sedan vidareutvecklar efter det att barnet fötts. Språket, i form av olika 
ljud och rörelser som bara barnet och mamman förstår, blir en förutsättning för barnets sociala 
utveckling. Här används också begreppet identitet, vilket visar att Bjørkvold ser ett samband 
mellan identitetsutvecklingen och den sociala utvecklingen, liksom även Erikson (1968). 
Både mammans och barnets identiteter blir stärkta i det sociala samspel och med hjälp av det 
musiska språk som mamman och barnet har tillsammans. 

Bjørkvold (2005) beskriver barnets utveckling under barndomen och fokuserar framför 
allt på lekens, musikens och fantasins betydelse för barnets psykosociala utveckling. Vidare 
menar han att lek och sång är något gränsöverskridande, något som till skillnad från mycket 
annat som en människa möter inte är grundat på förnuftet. Detta får betydelse både för barn 
och vuxna i och med att leken och musiken tilltalar andra delar av människans inre och att de 
ger människan möjligheter att uttrycka sig. Att utrycka sig, att äga ett språk (musiskt eller 
annat) tillgodoser behoven av att söka kontakt, att informera och att markera en identitet. Den 
spontana barnsången, det vill säga ljud, rytmer och melodier som barnen spontant använder 
under lek, ger barnet tillgång till sin identitet och personlighet. Olika barn använder olika 
”idiolekter” (Bjørkvold, 2005, s. 81) som uttrycker deras personlighet och som visar vem 
barnen är och hur de själva upplever sig i en grupp. Sången hjälper barnet till en kulturell 
tillhörighet. 

Skolbarnet behöver enligt Bjørkvold (2005) i skolan först och främst få möjlighet att 
använda sin kreativitet för att utvecklas kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Kreativiteten 
möjliggör också att den musiska uttrycksförmågan utvecklas. Han menar att skolan många 
gånger tar sönder barnets självständiga process för att nå kunskap och att det innebär att 
barnet förlorar kontrollen över sin egen tillvaro. Detta leder i sin tur till att identiteten hotas 
och att det då blir svårare för barnet att lära. Skolans uppgift är att ”stärka, inte försvaga, 
barnets känsla av egenvärde” (Bjørkvold, 2005, s. 119). Uppgiften kan utföras med hjälp av 
ett system och en undervisning som tar vara på helhetsbilden av barnet och inte skapar avbrott 
i inlärningen. 

Tonårstiden beskrivs av Bjørkvold (2005) som en tid av ”sårbarhet, lekfullhet och 
kreativt motstånd” (Bjørkvold, 2005, s. 244) och som en tid där tonåringen söker efter sin 
identitet. Perioder av närhet och avstånd till andra och till sig själv avlöser varandra. Musiken 
blir för många ungdomar en möjlighet att ta sig igenom tonårstiden och nå en frihet och en 
vuxen identitet. Både uppror, instabilitet, drömmar, naivitet och sårbarhet uttrycks i musiken 
som tonåringen lyssnar på eller själv spelar och sjunger. Att just rockmusik tilltalar många 
tonåringar menar Bjørkvold har att göra med att det är nödvändigt för tonåringarna att ta 
avstånd från det etablerade och att finna sin egen väg in i vuxenlivet. Han berör också det 
faktum att inte alla ungdomar identifierar sig med rockmusiken – det finns oändligt med 
uttrycksformer i musiken, men det som tonåringarna har gemensamt är att de hela tiden söker 
efter den musik som ”vibrerar i total samklang med personlighetens innersta strängar” 
(Bjørkvold, 2005, s. 277). Musiken blir ett bevis på att tonåringen lever och att han/hon 
existerar. 

3.1.4.2. Even Ruud - identitetsskapande genom musik 

Ruud (1997) visar utifrån sina erfarenheter som musikterapeut att ungdomar med olika 
beteendeproblem genom musiken kan få en chans att utveckla en positiv identitet. Genom att 
själva vara med och skapa musik ges möjligheter till positiv istället för negativ respons på det 
de gör samt att de får utveckla sina kreativa sidor. Genom att spela med andra får ungdomarna 
möjlighet att känna sammanhang och göra estetiska upplevelser, något Ruud ser som mycket 
viktigt. 
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Själva identitetsbegreppet beskriver Ruud (1997) som en känsla, en inre upplevelse av 
att vara densamme. Musiken har en viktig roll i identitetsskapande, bland annat genom att den 
ger individen möjlighet att tolka sin omvärld och de kulturmönster som finns i omgivningen. 
Genom de reflektioner som här uppkommer bekräftar individen sig själv. Ruud ringar med 
hjälp av följande fyra begrepp in identiteten: det personliga rummet, det sociala rummet, 
tidens och platsens rum och det transpersonella rummet. Dessa rum kommer nu att beskrivas. 
 

- Det personliga rummet 
Det personliga rummet skapas tidigt i livet, redan i fosterstadiet, när barnet hör mammans röst 
och andra musikaliska ljud. Det innefattar bland annat språket, musik, känslighet och samspel 
med nära familjemedlemmar. Musiken ger trygghet men också möjligheter att pröva sin 
individualitet, att våga lyckas. Tidiga musikupplevelser som påverkar barnets kropp, till 
exempel genom att pappan spelar trombon för det nyfödda barnet och det slutar gråta, är 
förutsättningar för att grundlägga en trygg identitetsutveckling. Musiken kan också bli en 
kanal för att utbyta tankar och känslor med andra människor (Ruud, 1997). 
 

- Det sociala rummet 
Det sociala rummet har att göra med musikaliska upplevelser som människor gör tillsammans 
med andra, vilka signaler de sänder ut om sin identitet med till exempel sin musiksmak samt 
vilka gränser som genom musiken kan omflyttas i det sociala rummet. Några signaler som 
sänds ut med hjälp av musik är till exempel i vilken grad en människa anpassar sig till 
samhället, hur människan förhåller sig till sitt eget och till det andra könet och hur människan 
ställer sig till lagar och regler. Ruud (1997) diskuterar betydelsen för barn och ungdomar av 
att upptäcka en egen musiksmak och att den inte alltid delas av föräldrar och vänner. 
 

- Tidens och platsens rum 
Tidens och platsens rum har att göra med musikupplevelser som knyts till speciella tillfällen i 
livet, tillfällen som blir viktiga knutpunkter i en människas liv. Musiken kan förtydliga 
övergångar mellan olika faser i livet om människan låter musiken få en roll av att rama in och 
markera tid. Ofta används också tidsbegrepp för att presentera olika typer av musik och det 
ger intrycket av att livet består av olika stadier. En bok för spädbarn heter t.ex. ”Musik i livets 
början”, vilket signalerar en tro på olika livsstadier. Viss musik är också knuten till vissa 
platser, t.ex. knyts nationalsången till det land den sjungs i och folkmusik till ett speciellt land 
eller landskap. För den enskilda människan kan speciella musikaliska minnen förknippas med 
speciella platser och på så sätt få en speciell plats i identitetsutvecklingen (Ruud, 1997). 
 

- Det transpersonella rummet 
Det transpersonella rummet är sådana dimensioner av musikupplevelser som går utanför den 
egna personen och som förknippas med starka känsloupplevelser. Individen upplever sig som 
en del av något större, en helhet. Här menar Ruud (1997) att den religiösa delen av 
identitetsutvecklingen ibland glöms bort, men att den är en viktig del som bör tas i beaktande. 
Även den emotionella delen av musikupplevelser och identitetsdanande berörs här. 

3.1.4.3. Mark Tarrant, Adrian C. North och David J. Hargreaves - Musik och 

identitetsutveckling 

Tarrant, North och Hargreaves (2002) menar att ungdomars musikbeteende både utgår ifrån 
identitetsbehov hos individen och hos gruppen. De tar sin utgångspunkt i ”Social Identity 
Theory” (SIT) (ibid., s. 137), en teori som menar att alla människor ingår i sociala grupper 
och att interaktion mellan människor alltid kan härledas antingen till personlig eller till social 
identitet. Denna teori appliceras på ungdomar och ungdomars musikbeteende i den forskning 
Tarrant m.fl. (2002) beskriver. Utifrån tre studier visar de att relationen mellan musik och 
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identitet alltid utvecklas i ett socialt sammanhang och att musik har betydelse för ungas 
identitetsbildning och uttryck av identitet och social tillhörighet. Här kommer den första 
studien att beskrivas närmare. 

Den första studien (Tarrant m.fl., 2001a) hade till syfte att identifiera musikstilar som 
värderas positivt respektive negativt. Ungdomarna i en inledande pilotstudie skulle namnge så 
många musikstilar som möjligt som de gillade respektive inte gillade. Därefter fick de tio 
personlighetsdrag som de skulle applicera på fansen av den ”gillade” respektive ”ogillade” 
musiken. Personlighetsdragen var till exempel ”populär”, ”enkel att umgås med”, ”rolig”, 
”har inte många vänner”, ”tråkig” samt ”snobbig” (Tarrant m.fl., 2002). Resultatet visade att 
fansen av den ”ogillade” musiken beskrevs med de mer negativa personlighetsdragen medan 
fansen av den musik undersökningspersonerna själv gillade beskrevs i mer positiva ordalag. 
Huvudstudien gick ut på att deltagarna först fick fylla i en skala om självkänsla, sedan skulle 
de jämföra elever på sin egen skola och elever på en annan skola. De fick också sex olika 
musikstilar med tillhörande band presenterade för sig, och de skulle uppskatta hur eleverna på 
den egna skolan respektive eleverna på den andra skolan uppfattade dessa stilar. Stilarna var 
hämtade ur pilotstudien, tre ”gillade” och tre ”ogillade” stilar. Som Tarrant m.fl. (2002) hade 
antagit, trodde deltagarna att eleverna på deras egen skola tyckte om den ”gillade” musiken 
mer än eleverna på den andra skolan. Kopplat till SIT menar Tarrant m.fl. (2002) att behov av 
positiv social identitet och självkänsla motiverar ”intergroup discrimination” (Tarrant m.fl., 
2002, s. 141), det vill säga att gruppen utanför den egna nedvärderas. När resultatet jämfördes 
med elevernas gradering av självkänsla kunde slutsatsen dras att lägre självkänsla ledde till att 
eleverna i högre grad distanserade sin egen grupp från den andra - de trodde till exempel att 
eleverna på den andra skolan gillade den ”ogillade” musiken mer. 

3.1.4.4. Börje Stålhammar - musikens roll för unga människor 

Stålhammar (2006) tecknar en bild av musikens roll för unga människor utifrån hur de i en 
studie relaterar till musik – musik som något de kan fly till, musik som kanal för att uttrycka 
känslor och musik som något som spelar roll för hela deras existens. Här kommer fokus att 
ligga på de två senare rollerna eftersom de har mer att göra med identiteten än den första.  

Ungdomarna i Stålhammars (2006) studie menar att musik kan kanalisera känslor men 
också ge upphov till vissa känslor. De menar med andra ord att musiken är väldigt viktig för 
deras känsloliv. Stålhammars tolkning är att musiken för ungdomarna inte ses som ett 
oberoende objekt utan som något nära bundet till deras egen identitet. De har så att säga 
subjektiverat objektet musik och oavsett om de utövar musik eller ”bara” lyssnar är de aktiva i 
sin relation till musiken. Fel sång vid fel tillfälle kan göra ungdomarna irriterade, men rätt 
sång kan via ett aktivt val förstärka den sinnesstämning som för tillfället är aktuell eller 
förändra en negativ sinnesstämning till en positiv (ibid.). 

Musikens existentiella roll för ungdomarna i Stålhammars (2006) studie blir väldigt 
tydlig när de besvarar frågan om hur det skulle vara om musik vore förbjudet – flera av 
ungdomarna menar att livet inte skulle vara värt att leva om de inte kunde lyssna till musik 
eller ha musik som en del av sina liv. När de beskriver sin relation till musik använder flera av 
dem uttrycket ”älskar”, vilket tyder på en stark emotionell koppling till musiken i deras liv. 
Stålhammar (2006) anknyter till Ruud (1997) i sitt resonemang och anammar hans teori om 
det transpersonella rummet där musikupplevelserna går utanför det som kan ses och röras vid. 
Stålhammar diskuterar också hur dagens samhälle, där inte minst medierna ”talar om” för 
ungdomar vilken musik de bör lyssna på, påverkar identiteten hos ungdomarna. De 
intervjuade i studien talar dock om att de lyssnar till många olika sorters musik och att de har 
olika perioder när de lyssnar på olika typer av musik. Stålhammar menar att denna typ av 
identitet, som är baserad på eget intresse, är starkare än identitet som baseras på ursprung, 
även om det tidigare funnits uppfattningar som sagt det motsatta (Stålhammar, 2006). 
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3.1.4.5. Johanna Ray - starka musikupplevelser och identitet 

Johanna Ray (2004) visar i sin avhandling på vilket sätt starka musikupplevelser påverkar 
ungdomar i årskurserna sju till nio. Även om dessa elever är yngre än de elever som 
undersöks i denna uppsats är delar av avhandlingen relevant för ämnet då den bland annat tar 
upp bekräftelse av de ungas identitet.  

Bekräftelse av den musikaliska identiteten genom musikumgänge vittnar många av 
eleverna i studien om och då främst utifrån en positiv kontakt med en publik. Publikens 
respons får eleverna att känna sig omtyckta och att det de kan prestera duger: ”Jag kände att 
jag var omtyckt och efteråt kom det några och frågade om jag kunde skriva min autograf. 
Efter det har jag alltid varit avspänd och lugn på ett uppträdande.” (Elev ”19d14p”, Ray, 
2004, s. 152). Den positiva responsen får eleverna att uppleva en stärkt musikalisk identitet - 
de är musiker och/eller sångare som kan få en publik att bli exalterad eller att uppskatta den 
musik eller den sång de frambringar (Ray, 2004). 

Bekräftelse av den egna identiteten eller det egna jaget är också något som framkommer 
bland elevernas berättelser. Musiken upplevs av eleverna som om den stämmer överens med 
deras egna tankar eller som om den berättar om deras egna liv. Ofta är det då sångernas texter 
som ligger i fokus för upplevelsen. Ray (2004) uttrycker det som att musiken ”i någon mening 
framstått som en projektion av det egna jaget” (Ray, 2004, s. 152), det vill säga att det som är 
elevernas egna liv och personligheter kommer till uttryck i musik och sångtexter. 

När eleverna i studien ombads förklara varför de gjort sådana starka musikupplevelser 
kunde tre orsaker särskiljas: musikrelaterade faktorer, personrelaterade faktorer och 
situationsrelaterade faktorer (Ray, 2004). De allra flesta av eleverna som kunde ge någon 
orsak till sina upplevelser nämnde personrelaterade faktorer, att orsaken låg hos dem själva. 
Det kunde till exempel handla om att de hade en viss sinnesstämning vid tillfället för 
upplevelsen eller att de under en längre tid byggt upp en förväntan inför till exempel en 
konsert. Andra faktorer var minnen eller associationer, självförverkligande, 
igenkänningseffekt och uttalat gillande av viss musik eller artist (Ray, 2004, s. 155). 
Självförverkligandet hör i hög grad ihop med elevens identitet, bland annat hade en elev 
kommit över en viss gräns och lärt sig ackompanjera fritt, utan noter. Detta uttryckte eleven 
som att ”det var ett stort steg för mig personligen, att komma över den gränsen” (Elev 
”10A5f”, Ray, 2004, s. 155). Annorlunda uttryckt gick eleven vidare till nästa steg i sin 
identitetsutveckling. 

3.1.5. Röst och identitet  

Här kommer utrymme att ges för att se vilka belägg det finns i litteratur och forskning för att 
betrakta rösten som en del av personligheten och identiteten. Tilläggas bör att forskningsfältet 
inte är alltför utbrett. 

Sandgren (2005) fastställer i sin avhandling om att bli och vara operasångare eller -
sångerska att ”if there is no voice, there is no opera singer” (Sandgren, 2005, s. 37). För att 
kunna göra karriär som professionell sångare eller sångerska krävs alltså röstliga 
förutsättningar för detta. Även om Sandgren (2005) utgår från operasångarens situation skulle 
liknande tankar kunna överföras på sångare inom andra genrer - för att ”vara” 
sångare/sångerska och ha det som en del av sin identitet måste det finnas en röst som 
möjliggör detta. Kraven ser olika ut i olika genrer, en operasångare måste enligt Sandgren till 
exempel ha en mycket kraftfull röst som kan göra sig hörd utan förstärkning och sångaren 
måste kunna sjunga under lång tid utan att bli utsliten. I populärmusikgenrer kan det däremot 
handla om att använda en sångteknik som gör att rösten inte ”dränks” av de andra 
instrumenten i ensemblen eller att kunna sjunga med dist-toner för att sjunga genremässigt 
riktigt i vissa genrer (Zangger Borch, 2008). 
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Ett nyfött barn reagerar som tidigare konstaterats på sin mammas röst och föredrar den 
framför andra röster. Det tyder enligt Gembris (1998) på att barnet redan i fosterstadiet lärt 
känna mammans röst och att det har akustiska erfarenheter liksom även Bjørkvold (2005) och 
Ruud (1997) talar om. Erikson (1968) menar att mamman är viktig för barnets fortsatta 
identitetsutveckling i och med den trygghet hon förmedlar. Mammans röst markerar också 
hennes identitet för barnet, även om hon inte är i närheten. Spreckelmeyer, Kutas, Urbach, 
Altenmüller och Münte (2009) menar nämligen att rösten är en identitetsmarkör. Akustiska 
mönster som är karaktäristiska för en viss röst analyseras av hörselbarken och leder till 
igenkänning. Traunmüller (1997) menar också att rösten är en identitetsmarkör - den kan 
avslöja kön, ålder, hälsa och känslor hos den som talar, något han prövat genom empiriska 
studier. Vi ska i följande stycke se vad det är som gör en röst unik. 

Att en människas röst är unik behandlas bland annat av Bergström (1987) som menar att 
resonansrummen, främst i huvudet avgör hur en människas personliga klang låter. Denna 
klangkaraktär benämns klangfärg eller timbre och bestäms förutom av tonansatsen av 
övertonerna i rösten. Övertonerna är deltoner som tillsammans med grundtonen bildar en 
klang. Beroende på övertonernas antal, styrka och frekvens uppstår olika klanger hos olika 
röster eller hos olika instrument. Övertonernas svängningstal är grundtonens svängningstal 
multiplicerad med hela tal. Om en röst har många höga och starka övertoner blir klangfärgen 
skarp och ljus, om den har starka låga övertoner blir klangen fyllig och genomträngande. 
Formanter, vibrationer med höga svängningstal, är också betydande för klangen och de beror 
av instrumentkroppens eller munhålans form (Hagerup Bull & Bloch Sandved, 1977; Junker 
Miranda, 2003). Zangger Borch (2005) talar om att det tar mellan en och en halv och fyra 
minuter att bilda sig en uppfattning om någon. Hälften av intrycket beror på kroppens 
kroppsspråk och 38 procent beror på röstens klangfärg, vilket också visar att rösten är mycket 
viktig som identitetsmarkör. 

Bergström (1987) berör det faktum att dialekter och sätt att tala avslöjar mycket om en 
person och att ”rätt” eller ”fel” dialekt kan vara avgörande för vilken social status och vilka 
möjligheter hon får i livet. Kjellin (2002) är inne på samma tankegång när han menar att det 
är viktigt att en person som kommer till ett nytt land lär sig språket och uttalet väl, annars 
finns risken att personen bakom brytningen inte blir sedd. Han menar vidare att brytning inte 
kan sägas vara en del av en persons identitet, det är bara en bortförklaring för att slippa lära 
sig ett gott uttal. Genom att spela teater och låtsas att uttalet är perfekt går det indirekt att hitta 
sin egen identitet i det nya språket (ibid.). Detta avsnitt om sätt att tala tangerar röst och 
identitet på så sätt att rösten är det uttrycksmedel som används vid muntlig framställning. 

3.2. Rösten  

I följande avsnitt kommer den mänskliga rösten, ett av studiens centrala begrepp, att 
beskrivas, i synnerhet sångrösten och hur den är en del av människans kropp och person. 
Skillnader mellan talröst och sångröst berörs också, samt synen på rösten som ett instrument 
och sambandet mellan självförtroende och röstutveckling. 

3.2.1. Talröst och sångröst 

När människor i allmänhet talar om sin egen eller andras röst kan de antingen syfta på 
talrösten eller sångrösten och vi ska här klargöra några skillnader och likheter mellan dem. 

Lindblad (1992) redogör för ett antal skillnader mellan talröst och sångröst, där han 
börjar med att fastslå att sång ställer högre krav på rösten än vad tal gör. Anledningen till 
detta är att röststyrkan ofta är större i sång än i tal, att utandningsfraserna är betydligt längre 
och att muskelkontrollen av de ljudbildande delarna (se ”Sångapparaten - en del av kroppen”) 
måste vara mer kontrollerad än vid tal. Björkner (2006) menar att det krävs större lungvolym 
vid sång än vid tal och att en sångare därför måste lära sig att kontrollera sin andning. 
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Gällande musklerna som aktiveras vid sång är VOC, vocalismuskeln betydligt viktigare vid 
sång än vid tal. Användningen av den reglerar bland annat röststyrkan. Att sjunga kräver 
också mer av rösten i och med att en större muskelkontroll krävs när rösten ljuder i gränserna 
av sitt register. Vid tal ligger ofta rösten i ett ”mittläge” som känns bekvämt för den som talar 
(Lindblad, 1992).  

Rytmiskt skiljer sig också tal och sång åt på så sätt att sång oftast är betydligt mer 
rytmisk än tal. Tonlösa konsonanter som hörs vid tal försvinner i hög grad vid sång eftersom 
de inte är sångbara, medan obetonade stavelser blir tydligare i sång än i tal. Så kallade 
prosodiska företeelser - intonation, rytm och betoning - används mer inom sång än inom tal, 
eftersom sången därigenom förmedlar känslor (Lindblad, 1992).  

3.2.2. Sångapparaten - en del av kroppen 

Som rubriken antyder är kroppen tydligt involverad när en människa sjunger. Begreppet 
rösten förklaras under de följande rubrikerna utifrån hur de kroppsliga funktioner som utgör 
de ljudbildande kroppsdelarna fungerar. För att få rösten att ljuda - antingen vid tal eller vid 
sång, krävs ett samspel mellan olika delar i röstorganet. De delar som röstorganet eller 
”sångapparaten” består av är andningsapparaten, struphuvudet och artikulationsapparaten 
(Lindblad, 1992). 

3.2.2.1. Andningsapparaten 

Andningsapparaten består enligt Lindblad (1992) av lungorna samt andningsmusklerna. 
Lungorna hänger i bröstkorgen och ser ut som svampar. Deras celler förbinds med så kallade 
bronker, två tunna rör som förenar sig till luftröret, vilket avslutas av stämbanden. Ytterst i 
den förgrenade lungstrukturen finns många små lungblåsor där syresättningen av blodet sker 
och koldioxid avlägsnas (ibid.; Sundberg, 2001). 

När brösthålan med hjälp av olika andningsmuskler utvidgas, ökar lungvolymen 
samtidigt som lufttrycket i lungorna sjunker. Luft sugs in genom luftvägarna och fyller 
lungorna. Vid utandning slappnar inandningsmusklerna av, brösthålan sjunker ihop och 
trycket i lungorna ökas igen. Diafragman, eller mellangärdet som den också kallas, de yttre 
intercostalmusklerna och scalenusmusklerna är de viktigaste inandningsmusklerna. Som 
utandningsmuskler fungerar de inre intercostalmusklerna samt flera olika muskler som är 
placerade i den främre bukväggen. Intercostalmuskler är muskler som förbinder revbenen 
med varandra och scalenusmuskler är muskler som finns mellan de två översta revbensparen 
och mellan halskotorna. Det finns även andra viktiga muskler som aktiveras vid in- och 
utandning, vilket visar hur viktigt det är att som sångare lära sig att kontrollera dessa muskler 
på ett riktigt sätt. Att behålla inandningsmusklernas aktivitet medan utandning sker är det som 
kallas att ha ett stöd, något som sångare lär sig att behärska (Lindblad, 1992). 

Tal och sång sker på utandningen, som måste göras på ett mer aktivt sätt än vid 
viloandning. För att ett ljud ska bildas måste en luftström bildas genom ett övertryck och 
denna luftström passerar sedan genom de sammanförda stämläpparna som börjar vibrera och 
ge upphov till det som senare på sin väg genom sångapparaten bildar ett ljud (Lindblad, 
1992). Mer om detta under nästa rubrik. 

3.2.2.2. Struphuvudet 

Struphuvudet, eller larynx som det också kallas, befinner sig i den främre delen av halsen. Det 
ser ut som ett rör och är nedtill förbundet med luftstrupen och upptill med svalget. I 
struphuvudet finns stämläpparna och även diverse muskler som kan höja och sänka 
struphuvudet. Höjning och sänkning av struphuvudet kan påverka röstens klang (Lindblad, 
1992). Tungbenet och flera olika brosk är också delar av struphuvudet (Arder, 2005). 

Stämläpparna, eller stämbanden, kan förklaras som två veck klädda med slemhinna. De 
fäster baktill i varsitt broskutskott och framtill i vinkeln som bildas mellan sköldbroskets 
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plattor (Lindblad, 1992). Den trånga springa som finns mellan stämbanden kallas för glottis 
och med hjälp av den så kallade Bernoulli-kraften (en kraft som uppstår när ett föremål 
hindrar en luftström från att kunna strömma fritt) uppstår ett undertryck i glottis. Detta 
undertryck gör att stämbanden strävar mot mitten och slår emot varandra (Sundberg, 2001). 
De små luftstötar som passerar mellan stämläpparna fortplantar sig vidare genom 
sångapparaten och den tonhöjd som senare uppfattas av örat beror på hur många svängningar 
per sekund dessa luftstötar har. Eftersom stämläpparna ger upphov till vibrationer kallas 
struphuvudet ibland för vibrator (Arder, 2005). 

3.2.2.3. Artikulationsapparaten 

Artikulationsapparaten består av de håligheter och tillhörande strukturer som luftstötarna 
passerar på sin fortsatta väg ut ur kroppen. Här bildas resonans, det vill säga att vissa 
frekvenser förstärks mer än andra, och resonansens karaktär beror på hur håligheterna ser ut. 
Munhålan och svalget (ansatsröret) kan hjälpa till att variera håligheternas storlek och form 
och därmed förändra klangfärgen (Lindblad, 1992). 

De övriga delar som ingår i artikulationsapparaten är pannhålan, näshålan, hårda 
gommen, tungspetsen, tungan, fickband, sköldbrosket, ringbrosket, kilbenshålan, mjuka 
gommen, struplocket, larynxtuben (är en del av struphuvudet men räknas till ansatsröret), 
stämläpparna, matstrupen och luftstrupen. Den viktigaste artikulatorn är enligt Lindblad 
(1992) tungan, eftersom den är så rörlig och kan anta så många olika former. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att sångapparaten består av ett stort antal muskler, brosk, ben och 
andra vävnader som i ett kontrollerat samspel frambringar tal- eller sångljud. 
Andningsapparaten ser till att luft strömmar upp genom stämläpparna, struphuvudet och 
artikulationsapparaten för att på sin väg bilda svängningar av en viss frekvens och med en viss 
klangfärg - den personliga rösten. 

3.2.3. Rösten som ett instrument 

I litteraturen och forskningen jämförs rösten ibland med ett instrument - Sandgren (2005) 
menar till exempel att rösten är ett annorlunda instrument än andra i och med att det är 
osynligt. Det beror av kroppsliga funktioner till skillnad från andra instrument och det är inte 
möjligt att se hur tonen bildas. Hon väljer ändå att benämna rösten som sångarens instrument. 
Gembris (1998) benämner också rösten som ett instrument, men menar att spelmuskulatur hos 
en instrumentalist och röstlig muskulatur hos en sångare inte kan jämföras på lika villkor. Han 
menar vidare att övningssituationen skiljer sig mellan instrumentalister och sångare och att 
sångare oftare än instrumentalister övar ”informellt” i och med att deras röstmuskulatur 
automatiskt arbetar till exempel när de lyssnar på musik. Musklerna ställer in sig på att sjunga 
även när sångaren bara lyssnar. Således bär sångaren alltid sitt instrument med sig. Även 
Arder (2005) beskriver rösten som ett instrument, ett instrument som sitter på insidan av 
människan. Hon menar att det därmed är viktigt att sångpedagoger också har kunskaper om 
psykologiska faktorer hos sina elever. Zangger Borch (2005) hävdar att rösten är ett 
komplicerat instrument och att det finns en stor mängd olika klangliga ideal och sångtekniska 
teorier att som sångare förhålla sig till. Ofta är sådana ideal och teorier avhängiga av 
sångpedagogers eller åhörares erfarenheter, intressen eller personliga smak. 

Att rösten kan ses som ett instrument avspeglas även i kursplanerna för instrument/sång 
på gymnasiet, där samma kursplan används för instrumentalister och sångare. Vissa kursmål 
är allmänt formulerade medan andra är olika för sång och instrument, till exempel att en 
sångare ska ha kunskap om röstens fysiologi medan en instrumentalist ska känna till 
instrumentets konstruktion (www.skolverket.se, 2011-05-12). 
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3.2.4. Självförtroende och röstutveckling 

Under denna rubrik kommer några samband mellan självförtroende och röstutveckling att 
beskrivas, eftersom detta samband är en del av frågeställningarna. 

Schenck (2000) hävdar att den så kallade ”jag-kan-känslan” är oerhört viktig i all 
musikundervisning för att möjliggöra utveckling. Eleverna måste få känna att de kan, oavsett 
vilken kunskapsnivå de ligger på. Upprepning kan vara en hjälp för att eleverna ska kunna 
utveckla denna känsla. Om de får tillfälle att sjunga sådant som de redan kan, flödar sången 
på ett annat sätt och de når framgång, vilket enligt Schenck ger ett bättre självförtroende. 
Andra sätt att förstärka ”jag-kan-känslan” kan vara att låta eleverna skapa egen musik eller att 
låta eleverna påverka valet av repertoar. Gällande ”jag-kan-känsla” och progression säger 
Schenck att en för snabb progression kan lämna för lite utrymme för känslan medan en för 
långsam progression kan göra att eleven tröttnar. Det krävs alltså enligt Schenck att läraren 
möjliggör en lagom snabb progression där de olika undervisningsmomenten kan få mogna hos 
eleven samtidigt som självförtroendet växer. Han menar att utvecklingskurvan då har stora 
möjligheter att senare i elevens liv skjuta fart och göra det möjligt för eleven att nå i princip 
hur långt som helst på sitt instrument. Då ”jag-kan-känslan” ses som viktig för den 
musikaliska eller röstliga utvecklingen kan ett dåligt självförtroende ses som ett hinder för 
utveckling. Schenck menar att det viktigaste i arbetet med elever som har dåligt 
självförtroende är att stärka självförtroendet för att öka motivationen och undanröja hindret. 
Bjørkvold (2005) menar också att en elev måste vara fri från hinder för att kunna utveckla 
sina kunskaper och att skolan måste inspirera eleven till att söka sin egen kunskap.  

Zangger Borch (2005) beskriver i avsnittet ”Tankens kraft” (s. 113) vikten av att som 
sångare mentalt förbereda sig på tonhöjd och klang innan en ton ska produceras. Detta gör att 
nervimpulser förbereder struphuvudets muskler på att ta den aktuella tonen. Han gör 
jämförelser med idrottsvärlden där idrottare för att lyckas visualiserar en lyckad tävling. Även 
om Zangger Borch (ibid.) här inte använder termen självförtroende menar han att positivt 
tänkande om den egna förmågan gör det lättare att ta sig över rösttekniska hinder och därmed 
utveckla sin röst. 

3.3. Kritik 

Då eleverna i studien intervjuas om hur de tar emot och uppfattar kritik angående hur de 
sjunger förklaras här kritikbegreppet och hur kritik kan användas i undervisning lite närmare. 

Enligt Nordstedts svenska ordbok har ordet kritik betydelserna ”(framställning som 
utgör) angrepp (på ngn eller ngt) som utpekar (vissa) påstådda misstag eller felaktigheter” 
samt ”(framställning som innehåller) värderande granskning av förtjänster och brister” 
(http://www.ord.se, 2011-04-24). I intervjufrågorna ställs frågor kring båda betydelserna, med 
ordval som ”positiv kritik”, ”negativ kritik” samt ”konstruktiv kritik” (se bilaga 1). Vid några 
tillfällen används endast ordet ”kritik” för att låta eleverna själva tolka frågan. 

3.3.1. Att ge kritik 

Sigrell (2008) ger en bild av att konstruktiv kritik kan vara svår att ge, men han pekar på 
några viktiga faktorer när en lärare ska ge konstruktiv kritik. För det första är det viktigt att 
som lärare lyfta fram det positiva i elevens prestation. Det gör det lättare för eleven att bli 
bättre och att växa i sina färdigheter än om det negativa lyfts fram eller det alltid finns ett 
”men” med i kritiken. Kommentarer som läraren ger bör också vara konkreta och tydliga, det 
finns ingen poäng med att bara ge allmänna omdömen om att det var bra. Även om Sigrell 
(2008) utgår ifrån ett retorikperspektiv är många av hans tankar tillämpbara även i 
sångundervisning. Han menar bland annat att läraren, genom att uppmärksamma det positiva 
hos eleven, ger eleven, sig själv och eventuella andra närvarande elever möjligheten att ta till 
sig bra saker som de kan använda i sin egen ”repertoar” i framtiden. Om positiva saker aldrig 
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lyfts fram ges heller aldrig några nya verktyg till eleverna att förbättra sina förmågor. Något 
annat som Sigrell (ibid.) lyfter fram som viktigt är att läraren måste lyssna aktivt och försöka 
förstå det eleven gör för att kunna ge konstruktiv kritik. 

Hanken och Johansen (1998) kommer i sitt resonemang kring värdering i 
musikundervisningen in på kritik och diskuterar bland annat att läraren snarare bör vara en 
sakkunnig kritiker än en kontrollant. Kritiken ska syfta till att eleven lär sig något och leda till 
utveckling, och det är därför också viktigt att läraren klargör för eleven vilka kriterier som 
ligger till grund för kritiken eller värderingen. Det är också viktigt ur musikämnets synvinkel - 
det ska gå att föra en diskussion kring olika bedömningskriterier, det är inte bara den enskilda 
läraren som ska känna till dem (ibid.). 

3.3.2. Att ta emot kritik 

Ekstam (2000) behandlar kritik främst utifrån konflikthantering på arbetsplatser, men hans 
tankar kring att ta emot kritik kan ses som allmängiltiga och alltså även gällande för 
situationer i skolans värld. Han tecknar några olika bilder av hur olika personer tar åt sig av 
kritik. Någon anser att kritiken är obefogad och blir arg på den som uttryckt kritiken, någon 
annan känner sig totalt värdelös och blir mycket ledsen av kritik, någon arbetar hårt för att 
alltid vara korrekt och blir kränkt och känner sig missförstådd om någon ändå framför 
negativa synpunkter. Ytterligare någon ber om ursäkt när någon framför kritik, men gör ingen 
förändring av sitt handlingssätt. Ekstam (ibid.) menar att inget av dessa sätt att hantera kritik 
på är konstruktivt. 

För att kunna hantera kritik konstruktivt menar Ekstam (2000) att det för det första är 
viktigt att tacka för den kritik som framförs, även om den framförs på ett mindre fint sätt. Han 
menar nämligen att det innebär en möjlighet varje gång kritik framförs, eftersom kritiken gör 
det möjligt att utveckla sin personlighet och sina kompetenser. Tacksamhet istället för försvar 
är alltså en grundförutsättning för att lära sig att ta emot kritik. Efter att ha tackat för kritiken 
bör personen som har utsatts för kritik försöka analysera situationen genom att fundera över 
varför den andra personen uttryckte just denna kritik. Utifrån detta är det sedan möjligt att 
avgöra om kritiken var till för att hjälpa eller stjälpa. Om kritiken var till för att stjälpa menar 
Ekstam (ibid.) att den som utsatts för den antingen kan välja att strunta i den eller att ge igen. 
Det senare rekommenderas dock ej, eftersom det ofta leder till destruktiva konflikter. Om 
kritiken var till för att hjälpa finns också valet att ta till sig kritiken eller att strunta i den. För 
att kunna ta till sig kritiken på bästa möjliga sätt kan den kritiserade personen försäkra sig om 
att han eller hon verkligen förstått den andre, till exempel genom att ställa frågor om hur den 
andre menade det han eller hon sagt. För att sedan kunna återkoppla kritiken till sina 
handlingar kan den kritiserade personen uppmana den som gett kritiken att påminna om de 
förändringar som han eller hon menar krävs (ibid.). 

3.4. Styrdokument för sångundervisning 

Sångundervisningen i gymnasieskolan regleras av Läroplanen för de frivilliga skolformerna 
(Lpf 94) och av kursplaner för Instrument/Sång nivå ett, två och tre. Nedan följer en 
genomgång av vilka aspekter i dessa styrdokument som anknyter till identitets- och 
personlighetsutveckling samt till utveckling av sångrösten. De styrdokument som gällde vid 
studiens genomförande har prioriterats, men styrdokument som börjar tillämpas hösten 2011 
berörs också till viss del. 

3.4.1. Identitet och personlighetsutveckling i läroplanen 

I Lpf 94 (www.skolverket.se, 2011-03-30) talas det om att eleven ska mötas med ”respekt för 
sin person och sitt arbete” och att gymnasieskolan ska ”stärka elevernas tro på sig själva och 
ge dem framtidstro” (Lpf 94, s. 6). Det är således viktigt att undervisningen gör det möjligt för 
eleverna att få ett bättre självförtroende och att lärarna möter eleverna med respekt. 
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Läroplanen beskriver det också som en av skolans uppgifter att varje elev ska finna sin ”unika 
egenart” (Lpf 94, s. 3) och att eleverna i gymnasieskolan ska ”bli medvetna om att nya 
kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling” (Lpf 94, s.6). I 
styrdokumenten för den nya gymnasieskolan är också entreprenörskap ett ledord för skolans 
arbete (www.skolverket.se, 2011-05-09). Styrdokumenten talar om elevernas personliga 
utveckling som något viktigt och gör en koppling mellan kunskaper, insikter och personlig 
utveckling. Sångundervisningen i gymnasieskolan bör alltså ge eleverna kunskaper som 
hjälper dem i deras personliga utveckling och göra det möjligt för eleverna att hitta sin unika 
egenart. Vidare ska läraren utgå från elevens förutsättningar, behov, erfarenheter och 
tänkande samt organisera arbetet så att eleven har möjlighet att ”utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga”. (Lpf 94, 
s. 11). Oavsett vilken syn eleven har på sin egen röst bör sångundervisningen utifrån detta 
stimulera eleven till att utveckla hela den potential och förmåga som han/hon besitter vad 
gäller musikalitet och personlighet. 

3.4.2. Kursplanen för sång 

Kursplanerna för sång i gymnasiet talar om att eleven för att nå högre betyg ska kunna 
omsätta kursens innehåll i sitt eget musicerande på ett personligt sätt. På nivå tre, den högsta 
nivån som erbjuds i gymnasiet, är ett mål för kursen att den ska ”ge kunskaper om 
instrumentets eller röstens uttrycksmöjligheter samt vidareutveckla stilmedvetande, 
musikalisk kommunikationsförmåga och stimulera till personligt uttryck” 
(www.skolverket.se, 2011-05-12). Eleven ska också ha kunskaper om röstens 
uttrycksmöjligheter, vilket innebär att sångundervisningen ska innehålla moment kring 
sångteknik, röstfysiologi och interpretation. 

I kursplanerna för nivå två och tre ingår det i kursens mål att eleven ska kunna en 
repertoar i olika stilar eller genrer (www.skolverket.se, 2011-05-12). Detta kräver att eleven 
är öppen för att pröva genrer som den inte skulle ha valt själv och att läraren erbjuder 
möjligheten att pröva olika genrer. Sångundervisningen ska enligt styrdokumenten utmana 
eleven att utforska musikaliska områden som eleven i vanliga fall inte identifierar sig med. 

För de högre betygen förväntas eleven arbeta på ett självständigt sätt med sina uppgifter 
och kunna ge egna förbättringsförslag (www.skolverket.se, 2011-05-12). I de nya 
styrdokumenten för musikkurserna på gymnasiet betonas också att eleverna ska kunna 
upptäcka brister och förbättra sitt eget musicerande (www.skolverket.se, 2011-05-09).  
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4. Metod 

När en empirisk studie ska genomföras finns det ett antal olika forskningsmetoder att välja 
bland. En grov indelning görs mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, där kvantitativa 
metoder ger ett deskriptivt, eller beskrivande resultat - ”hårddata” - medan kvalitativa metoder 
ger ett exemplifierande resultat - ”mjukdata” (Svenning, 2003). Kvantitativa metoder innebär 
att olika typer av mätningar utförs och att de bearbetas och analyseras på ett statistiskt sätt. 
Resultaten presenteras oftast med hjälp av siffror och är generaliserande utifrån ett stickprov 
ur populationen. Kvalitativa metoder gör inte anspråk på att representera en hel population 
utan används bland annat för att förstå människors upplevelser. Intervjuer är ett vanligt 
redskap och verbala analysmetoder används för att tolka resultatet som oftast är i textform, till 
exempel nedskrivna intervjuer (Patel & Davidson, 2003). 

Då undersökningen i detta examensarbete går ut på att ta reda på personliga 
uppfattningar och upplevelser hos sångstuderande gymnasieelever kommer en kvalitativ 
undersökning att genomföras. Det som eftersöks är mjukdata som exemplifierar hur enskilda 
elever ser på sina röster, hur de upplever att sångundervisningen stärker eller försvårar deras 
identitetsutveckling samt vad de anser kännetecknar en utvecklande sångundervisning. Under 
de följande rubrikerna kommer en fördjupning kring kvalitativa metoder och framför allt 
djupintervjuer att göras och etiska principer, genomförande, analysmetod och validitet att 
beskrivas. 

4.1. Kvalitativa metoder 

Som vi redan konstaterat är den kvalitativa studiens syfte att exemplifiera och det finns ett 
antal metoder som räknas till de kvalitativa: observationer, protokollsanalyser, dagböcker, 
fallstudier, grundad teori, fältstudier och intervjuer för att nämna några exempel (Newman & 
Benz, 1998; Svenning, 2003). 

Traditionellt sett har forskarvärlden inom samhällsvetenskapen hyst skepsis mot den 
kvalitativa forskningen och menat att tillförlitlig forskning bör vara kvantitativ. Detta kan 
enligt Kvale (1997) bero bland annat på ontologiska antaganden, det vill säga en tro på att den 
sociala världen i själva verket är matematiskt ordnad eller på en vilja att blidka en 
forskningspublik som troligen värderar siffror högre än kvalitativa tolkningar. Han menar 
dock att de kvalitativa undersökningsmetoderna inte bör underskattas då de till stor del ligger 
till grund för naturvetenskapliga upptäckter inom till exempel biologin och zoologin. Det är 
också enligt Kvale (1997) och Newman och Benz (1998) vanligt att kvalitativa och 
kvantitativa studier kompletterar varandra. Valet av metod beror helt och hållet på 
forskningsfrågorna.  

Valet av kvalitativ metod för denna studie har fallit på kvalitativ intervju (djupintervju), 
eftersom denna metod enligt Kvale (1997) är ”en unikt känslig och kraftfull metod för att 
fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” (Kvale, 1997, 
s. 70). Förhoppningen är att metoden ska ge en förståelse för sångelevernas egna upplevelser 
och känslor. 

4.1.1. Djupintervju 

Att genomföra denna studie med hjälp av djupintervjuer innebär ett förfaringssätt där de 
tillfrågade sångeleverna står i centrum. Patel och Davidson (2003) poängterar att kvalitativa 
intervjuer låter intervjupersonerna svara med egna ord, det vill säga att graden av 
standardisering är låg. Kvale (1997) instämmer genom att beskriva öppenhet som en av 
fördelarna med kvalitativa intervjuer. Graden av strukturering kan dock enligt Patel & 
Davidson (2003) variera mellan olika intervjuer, men i denna studie kommer en hög grad av 
strukturering att eftersträvas genom att intervjuaren ställer bestämda frågor i en viss ordning. 
Syftet med detta är att göra analysen av materialet mer lättarbetad. Däremot ges utrymme för 
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följdfrågor och utvikningar om det upplevs relevant för samtalet och syftet med studien. Inget 
krav finns heller på att ställa alla frågor om tiden blir knapp eller om samtalet tar en annan 
vändning. 

Kvale (1997) presenterar ett tillvägagångssätt i sju steg för att genomföra djupintervjuer. 
Stegen är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering och 
dessa steg efterföljs i denna studie. Tematiseringen klargörs i syftet och bakgrunden och 
planeringen innebär konstruering av intervjufrågor, urval och uppsökande av intervjuobjekt 
samt reflektion över etiska principer. De resterande stegen beskrivs under ”Genomförande”, 
”Analys av intervjumaterial” och ”Resultat”. 

4.2. Etiska principer 

Studien kommer att beakta vissa etiska principer. Kvale (1997) menar att följande punkter bör 
tas i beaktande: 
 

- Fördelar med undersökningen 
- Informerat samtycke 
- Konfidentialitet 
- Konsekvenser 
- Forskarens roll 

 
Vetenskapsrådet (2002) anger också fyra krav som bör respekteras vid forskning: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna 
studie har resonemanget kring Kvales och Vetenskapsrådets riktlinjer sett ut som följer. 
 

- Fördelar med undersökningen 
Undersökningen kan ge sångpedagoger och musiklärare kunskaper om hur 
gymnasieungdomar upplever sångundervisning, tar kritik, ser på sina röster och sin 
identitetsutveckling. Detta kan hjälpa sångpedagogerna att bedriva effektivare undervisning. 
Fördelarna för intervjupersonerna kan vara att de får ökad självkännedom och insikt i hur 
rösten, identiteten och den egna kroppen hänger ihop. Detta kan underlätta för dem i deras 
utveckling och i deras förmåga att ta till sig konstruktiv kritik. 
 

- Informerat samtycke 
Syftet med studien klargjordes för alla intervjupersoner innan intervjuerna, likaså att 
inspelning skulle komma att göras och att deltagandet var frivilligt. De intervjuade eleverna 
fick innan intervjun läsa igenom en text angående syfte, konfidentialitet och samtycke (se 
bilaga 2). Samtycke gavs muntligen av intervjupersonerna och även lärarna till de intervjuade 
informerades om studiens syfte. Detta överensstämmer med informationskravet enligt 
Vetenskapsrådet (2002), som menar att deltagare ska informeras om syfte samt att deras 
deltagande är helt frivilligt. Även samtyckeskravet uppfylls här i och med att deltagarna gett 
sitt samtycke till att delta. Eftersom de är över 15 år krävs inget samtycke från deras föräldrar 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 

- Konfidentialitet 
De intervjuades konfidentialitet har skyddats på så sätt att de genom hela studien varit 
anonyma för alla utom intervjuaren. Endast kön, ålder och till viss del musikalisk bakgrund 
redovisas i resultatet. Endast intervjuaren har tillgång till det samlade intervjumaterialet och 
till intervjupersonernas kontaktuppgifter. Konfidentialitetskravet, att de ingående personerna i 
undersökningen ska ges ”största möjliga konfidentialitet” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) har 
därigenom uppnåtts. 
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- Konsekvenser 

Några konsekvenser som skulle kunna uppkomma på grund av deltagandet i intervjun skulle 
kunna vara att intervjupersonerna blir alltför medvetna om egna brister i 
identitetsutvecklingen eller i sångundervisningen. De kan också bli påminda om jobbiga eller 
obehagliga situationer i sångundervisningssammanhang och risken finns att de känner sig 
obekväma med att prata om identitet med en främmande intervjuare. För att i möjligaste mån 
undvika detta eftersträvas en avslappnad intervjusituation och lyhördhet vid intervjuerna. 
 

- Forskarens roll 
Forskaren bör, för att inte påverka undersökningen, undvika att identifiera sig för mycket med 
intervjupersonerna (Kvale, 1997). Genom att endast genomföra en intervju med varje person 
och genom att agera sakligt i intervjusituationen kan denna strävan förhoppningsvis uppnås. 
Fyra av intervjupersonerna var helt obekanta med forskaren innan intervjuerna, vilket minskar 
riskerna för att forskaren påverkar personerna i alltför stor utsträckning. En beroendeställning 
enligt samtyckeskravet undviks också lättare om forskaren och intervjupersonerna inte känner 
varandra sedan tidigare (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Förutom ovanstående ställningstaganden har även nyttjandekravet beaktats såtillvida att 
resultatet av undersökningen endast används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3. Genomförande 

Här följer en beskrivning av tillvägagångssättet vid planering och genomförande av 
intervjuerna samt en redogörelse för hur urval av intervjupersoner gjorts. 

4.3.1. Intervjuer 

Vid planeringen av intervjufrågor eftersträvades öppna frågor som ger möjlighet till långa 
svar. Principen av en trattformig intervjuteknik (Kvale, 1997) tillämpades genom att börja 
med ett brett perspektiv för att senare i intervjun gå in på mer specifika frågor (se bilaga 1). 
Som tidigare nämnts eftersträvades en hög grad av strukturering vid intervjuerna, men vid 
vissa intervjuer ställdes flera följdfrågor om det upplevdes nödvändigt och relevant. Alla 
frågor ställdes vid alla intervjuer. 

Tre av intervjuerna genomfördes vid besök på en skola (Skola 1) och tre genomfördes 
över telefon/via Skype (Skola 2). Alla intervjuer spelades som tidigare nämnts in. Intervjuerna 
varade mellan 12 och 20 minuter. Under intervjuernas gång gjordes vissa anteckningar och i 
efterhand skrevs intervjuerna ner i sin helhet.  

Vid utskriften av intervjuerna skrevs dialogerna ned så ordagrant som möjligt, och i hög 
grad behölls talspråket. Vissa dialektala uttryck eller grammatiska felaktigheter korrigerades. 
Tonfall, som enligt Kvale (1997) kan vara viktigt för tolkningen skrevs inte ned, men vid 
användning av citat ur intervjuerna lyssnades de aktuella sekvenserna igenom för att notera 
tonfall. 

4.3.2. Urval 

Avsikten var att göra intervjuer med mellan fem och tio sångstuderande gymnasieelever, 
gärna lika många av båda könen och från åtminstone två olika gymnasieskolor. Thomsson 
(2010) menar att denna mängd intervjuer är lagom för en c-uppsats, eftersom det är möjligt att 
genomföra och bearbeta dem under den begränsade tid som står till förfogande. Det är möjligt 
att utifrån detta antal intervjuer fördjupa sig i frågeställningen ordentligt och ändå hitta en viss 
variation bland intervjupersonerna. Tanken var att validiteten och spridningen bland 
intervjusvaren skulle bli större om eleverna var av olika kön och gick på olika skolor. Om alla 
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elever har samma sångpedagog är troligen deras uppfattningar om en identitetsutvecklande 
undervisning mer likartade än om de har olika pedagoger. 

Kontakt togs via mail med lärare på två olika gymnasieskolor i två olika kommuner. 
Lärarna gav tips på elever som de trodde skulle vilja vara med i studien och dessa elever 
kontaktades via telefon eller facebook. En elev kontaktades via facebook redan tidigt i arbetet, 
då eleven sedan tidigare var bekant med intervjuaren. Alla elever har sång som 
huvudinstrument. De elever som blev aktuella för studien var: 
 
Skola 1: 

Elev 1:  
En kvinnlig elev ur årskurs tre, 18 år gammal. Eleven har tagit sånglektioner i snart 
tre år. Hon hade inte ägnat sig så mycket åt musik innan hon började gymnasiet, 
men intresset väcktes i högstadiet. Hon kallas i texten för ”Anna”. 
 
Elev 2:  
En kvinnlig elev ur årskurs ett, 16 år gammal. Eleven har tagit sånglektioner i snart 
fyra år. Hon har sjungit i barnkörer och hemma och hon spelar piano. Hon kallas i 
texten för ”Jenny”. 

 
Elev 3:  
En manlig elev ur årskurs två, 17 år gammal. Eleven har tagit sånglektioner i snart 
två år. Han spelar också gitarr. Han kallas i texten för ”Mattias”. 
 

Skola 2: 
Elev 4:  
En kvinnlig elev ur årskurs tre, 19 år gammal. Eleven har tagit sånglektioner i 
ungefär ett år. Hon har sjungit i kör och spelar trumpet och gitarr. Hon kallas i 
texten för ”Evelina”. 
 
Elev 5:  
En kvinnlig elev ur årskurs ett, 17 år gammal. Eleven har tagit sånglektioner i 
sammanlagt tre år. Hon har också spelat fiol, flöjt, piano, trummor och gitarr samt 
sjungit i olika körer. Hon kallas i texten för ”Sandra”. 
 
Elev 6:  
En manlig elev ur årskurs ett, 16 år gammal. Eleven har tagit sånglektioner i snart 
ett år. Han har sjungit i barnkör och spelat gitarr i kommunala musikskolan samt 
gått i musikklass. Han kallas i texten för ”Erik”. 

 
Könsfördelningen blev något ojämn med fyra kvinnliga och två manliga elever, eftersom det 
är ett faktum att betydligt fler flickor än pojkar tar sånglektioner. Det var därför svårt att hitta 
lika många manliga elever som ville ställa upp, men det är ändå möjligt att tro att urvalet är 
någorlunda representativt för sångstuderande gymnasieelever. Åldersfördelningen blev inte 
heller helt jämn med tre elever ur årskurs ett, en elev ur årskurs två och två elever ur årskurs 
tre. Tanken var att ha en jämn spridning i åldrarna, då eleverna troligen har kommit olika 
långt i sin identitetsutveckling i de olika årskurserna eller åtminstone har haft fler tillfällen att 
reflektera över röst och identitet i de högre årskurserna. Detta blev dock inte möjligt då en 
jämnare könsfördelning prioriterades framför en jämn åldersfördelning. Under intervjuerna 
kom det också fram att elevernas ålder spelade liten roll för hur länge de hade tagit 
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sånglektioner, varför det kan antas att den något ojämna åldersspridningen inte påverkade 
resultatet i alltför stor utsträckning.  

4.4. Analys av intervjumaterial 

Intervjumaterialet analyserades främst genom den metod Kvale (1997) kallar för 
meningskoncentrering, men även andra metoder användes ad hoc för att skapa mening. 
Meningskoncentreringen utfördes enligt de fyra första stegen av fem som Kvale (1997) 
presenterar. Först lästes intervjuerna igenom för att få en helhetsbild, sedan delades 
intervjuerna upp i mindre meningsenheter och kortfattade teman formulerades för varje 
meningsenhet.  Meningsenheterna och de teman som karaktäriserade dem ställdes mot syfte 
och frågeställningar. Därefter övergick analysen till meningskategorisering, där fem olika 
kategorier eller temaområden kunde särskiljas (Kvale, 1997). Varje tema ur meningsenheterna 
delades in under dessa fem kategorier och vissa teman placerades in under två kategorier då 
de till exempel berörde både kritik och personlig utveckling. Därefter gjordes en 
sammanfattning och beskrivning av det samlade resultatet och citat valdes ut för att 
exemplifiera och tydliggöra elevernas svar. 

4.5. Validitet 

En vetenskaplig undersöknings förmåga att mäta det den avser att mäta kallas för validitet. 
Svenning (2003) skiljer mellan yttre och inre validitet, där den yttre validiteten handlar om 
forskningsprojektet som helhet, det vill säga vilka möjligheter det finns att generalisera utifrån 
studien och hur studien kan kopplas till teorier. Den inre validiteten handlar om hur 
forskningsprojektet lagts upp och hur teori och empiri kopplas samman. 

Gällande den yttre validiteten i denna studie bör försiktighet i generaliseringar iakttas, 
då undersökningsgruppen inte är så stor. Däremot kan tendenser i någon eller några riktningar 
anas, vilket kan vara värdefullt med tanke på att området tidigare utforskats i relativt liten 
utsträckning. Att området är lite beforskat gör också kopplingen till teorier svårare, men ett 
tillvägagångssätt där tidigare forskning tagits i beaktande har eftersträvats. 

Inre validitet har eftersträvats genom att följa rekommendationer i metodlitteratur för 
forskningsprojekt, till exempel genom att enligt regler för kvalitativa intervjuer intervjua en 
tillräckligt stor grupp för att komma in i frågeställningen och kunna se tendenser. Svenning 
(2003) menar att den inre validiteten också handlar om ifall alla möjliga aspekter av 
frågeställningen har ringats in, något som i denna studie gjorts genom att pröva 
intervjufrågorna mot syfte och frågeställningar innan intervjuerna genomfördes. Stor vikt har 
också lagts vid att konstruera en omfattande bakgrund ur litteratur och tidigare forskning för 
att ha en teoretisk grund för arbetet. Någon specifik teori för att förklara ungdomars 
uppfattning av röst och identitet har inte valts eftersom någon sådan inte kunnat hittas, men 
flera teorier, till exempel om ungdomars identitetsutveckling bidrar till förförståelsen av 
forskningsområdet.  
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5. Resultat 

Resultatet av intervjuerna har tematiserats och samlats under några rubriker som 
sammanfattar aspekter som de flesta eller alla eleverna berörde i sina svar: elevernas syn på 
den egna sångrösten; kritik; utveckling - musikalisk och personlig; personligt välbefinnande 
och glädje samt självförtroende. Intervjupersonerna omnämns här som ”eleverna” eller med 
sina fingerade namn. 

5.1. Elevernas syn på den egna sångrösten 

När eleverna ombads beskriva sin relation till den egna rösten blev svaren relativt skiftande. 
Ett par elever beskriver hur klangen i deras egen röst låter, vilken musikgenre de mest ägnar 
sig åt och att rösten är känslofylld. Både Erik och Mattias verkar tycka att det är svårt att sätta 
ord på hur de vill beskriva sina röster och relationen de har till dem, men de bestämmer sig 
båda för att beskriva hur rösten låter. Mattias berör också relationen till sin röst när han menar 
att rösten uttrycker en del av hans personlighet och hans känsloliv som han inte så ofta visar. 

Flera av eleverna menar att sång är något personligt, till exempel att det är utelämnande 
att sjunga och att en sångare bjuder på något av sig själv när han eller hon sjunger. Anna och 
Jenny är överens om att de, när de sjunger, måste öppna något av sin personlighet och sitt 
inre. Anna berättar om hur känslorna kring detta har förändrats med åren - det var jobbigast 
när hon började ta lektioner, men nu har det blivit en naturlig del av sångundervisningen och 
av hennes liv att kunna sjunga inför en lärare och inför människor som hon inte känner så väl. 
Att sång och sångröst är något personligt menar också Mattias när han uttrycker att rösten är 
”nånting fint som jag har fått”, alltså att den är en gåva som inte vem som helst får. 

Eleverna fick till uppgift att jämföra rösten med ett instrument och sånglektioner med 
exempelvis gitarrlektioner och alla elever menade att rösten är ett annorlunda instrument. Det 
är mer personligt än andra instrument och det är inte lika lätt att bortförklara sig till exempel 
med att ”gitarren var ostämd” (Sandra) om det går dåligt att sjunga. Anna menar att sången är 
”enbart jag”, att det är en skillnad mot att spela ett instrument. Någon uttrycker också att 
rösten är mer än ett instrument, någon att den är som ett verktyg. Några fler exempel på 
elevernas yttrande kring denna fråga: 

 
Evelina: Jag tycker inte att rösten är som en gitarr, alltså som ett… Det… man vill ju ändå säga att ”Jo, 
men jag är sångare och jo, min, min röst är mitt instrument”, typ. Men i och med det att det ju liksom är 
mer än ett instrument tycker jag. Alltså du kan ju, jag vet inte… Det klart det är mitt instrument men… 
 
Intervjuare: Hur menar du när du säger att det är mer än ett instrument? 
 
Evelina: Nu höll jag på att säga nåt dumt, att man kan göra mer variationer, men det kan man ju inte 
alls. Man kan göra hur mycket variationer som helst med… Jag vet, jag vet inte. Det… Jag vill ju gärna 
säga att jag är en del alltså i en i en ensemble till exempel så vill ju jag gärna vara en del av själva 
ljudbilden mer än bara kanske just sång, just ord, just rent röst sådär. Så jag vill, jag VILL säga att min 
röst är som min gitarr, men jag vet inte riktigt varför jag riktigt kan säga det. Det är som jag tycker inte 
det. 
 

 
 
Erik: Eh… alltså, jag vill ändå inte säga, eller - min röst är ju mitt instrument egentligen, för det är ju så 
jag uttrycker mig musikaliskt, men jag tänker ändå att det är som en grej jag… ja, alltså det känns som 
att det är lite svårare att… det är som ett f… alltså, det är ju som mitt fysiska instrument, liksom. Alltså, 
jag vet inte hur jag ska säga, men jag tycker ändå att det är ett instrument. Det är ju, ja, det är ju mitt 
huvudinstrument, alltså det är det ju. 

 
Dessa citat visar att eleverna resonerar sig fram till hur de vill jämföra rösten med ett 
instrument - svaret är inte givet direkt. Evelina vill likt ett instrument vara en del av ljudbilden 
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i ensemblen med sin röst, men hon kan ändå inte säga att hennes röst är samma sak som ett 
instrument. Erik kommer fram till att rösten är ett instrument, men ett fysiskt eller kroppsligt 
sådant. Även om alla elever menar att rösten är ett annorlunda instrument är flera av eleverna 
inne på tanken att själva lektionssituationen inte skiljer sig så mycket från den för andra 
instrument - det handlar alltid om att vara skicklig på sitt instrument och om att bedömas och 
prestera. 

5.2. Kritik 

En relativt stor del av elevernas svar berör ämnet kritik. Eleverna är överens om att kritik är 
något bra och att konstruktiv kritik behövs i sångundervisningen. I deras beskrivningar av hur 
kritik bör läggas fram av sångläraren menar flera att den ska läggas fram på ett bra, smidigt 
och positivt sätt. Läraren ska tala om för eleven vad som är bra och vad den behöver utveckla. 
Läraren ska också kunna anpassa sin kritik efter hur olika elever uppfattar och tar emot kritik. 

Eleverna uppfattar kritik på lite olika sätt - positiv kritik uppfattas av några elever som 
mycket svår att ta till sig, antingen beroende på att de inte vet hur de ska handskas med den 
eller beroende på att de inte vet om de kan lita på att det verkligen var så bra som den som ger 
kritiken uttrycker. Större delen av eleverna menar dock att positiv kritik är något som gör dem 
glada och som ger dem inspiration i deras musicerande. I princip alla elever säger att de tar till 
sig av konstruktiv kritik och att de ser det som en chans till utveckling och flera elever nämner 
också att de med tiden har blivit bättre på att ta kritik. Sådant som tidigare gjorde dem ledsna 
och som de tog åt sig negativt av kan de nu se som en möjlighet till utveckling. En elev är av 
den åsikten hon alltid uppfattar kritik personligt, även om föresatsen finns att inte ta åt sig 
personligt. 

5.3. Utveckling - musikalisk och personlig 

Som vi redan sett under föregående rubrik talar eleverna om utveckling som något viktigt och 
som något de eftersträvar. Gällande den musikaliska utvecklingen menar alla elever att de tar 
sånglektioner för att utvecklas och att de vill bli bättre på att sjunga och/eller att utveckla 
andra delar av sin musikalitet såsom till exempel gehör. Ett par elever uttrycker också att 
deras mål är att bli jättebra på att sjunga eller att andra ska tycka att de är riktigt duktiga. 

Som svar på frågan vad elevernas utveckling av musikalitet och sångröst betyder för 
deras personliga utveckling säger någon att den musikaliska utvecklingen bidrar till bättre 
självförtroende och att hon känner sig säkrare och mer respekterad bland andra elever. Hon 
beskriver också hur eleverna i hög grad jämför sig med varandra och att en duktig elev blir 
mer respekterad på skolan. En annan elev menar att musikalisk utveckling leder till större 
intresse för övning och att utvecklingen påverkar till exempel val av fortsatta studier. En 
tredje elev säger att hon, sedan hon började gymnasiet och fått tillfälle att öva upp sin röst, 
blivit mer självsäker som person och mindre nervös. Detta gäller både i största allmänhet och 
när hon står på scenen, något hon nu verkligen njuter av. 

Alla elever har någon gång varit med om att sjunga något som strider mot den de själva 
är, alltså något som upplevs strida mot deras identitet. Det kan vara beroende på att det är en 
genre de inte känner sig bekväma med, att de inte känner sig bekväma rent tekniskt med den 
låt de ska sjunga eller att låten innehållsmässigt strider mot deras övertygelse. De är dock 
överens om att sådana situationer är utvecklande och att det som sångare är viktigt och ger 
goda erfarenheter att sjunga även sådant som inte känns bekvämt. Gällande den personliga 
övertygelsen säger Sandra att hon i en sådan situation ofta säger ifrån alternativt väljer att 
spela ett annat instrument om det är i ensemblesammanhang. På så sätt behöver hon inte själv 
ta orden hon inte kan stå för i sin mun. 
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5.4. Personligt välbefinnande och glädje 

Vid flera av de olika intervjufrågorna märks det bland eleverna en tendens att värdera 
musiken och sången högt och att se dem som källor till glädje och välbefinnande. Ord som har 
med glädje att göra förekommer ett antal gånger - sången gör till exempel att Jenny håller sig 
glad och musikalisk utveckling ger henne glädje och ”en kick”. Både att sjunga och att det går 
bra på sånglektionerna gör att några elever mår bra psykiskt och att få höra positiva omdömen 
om rösten är något som flera elever menar gör dem glada. 

På frågan om hur en eventuell röstförlust skulle påverka eleverna svarar alla att det 
skulle vara tråkigt och hemskt. Orsakerna till detta är bland annat att sången är en stor del av 
livet, att eleven skulle känna sig tråkig utan sin sångröst eller att eleven känner sig trygg med 
att ha sången som sitt huvudinstrument. En elev tror att hon skulle gå in i någon sorts 
depression och hon menar att det skulle vara ett personligt nederlag för henne att inte kunna 
sjunga längre. Jenny uttrycker sig så här: 

 
Jenny: Men det är ju som… när jag sjunger så mår jag bra. Och om jag inte kan göra det längre så är det 
ju som… Vad ska jag då göra? Om jag känner mig så här nere så är det ju, då sjunger jag eller spelar 
piano eller lyssnar på musik. Det är ju som musiken som, jamen, det är ju den som håller mig glad, som. 
Och… om jag inte bara kan sjunga, det känns som, vad kan jag då göra? 

 
Musiken och sången är det sätt Jenny vill uttrycka sig på och det som håller henne uppe, 
varför hon skulle känna sig förvirrad och ledsen utan att ha sången i sitt liv. 

5.5. Självförtroende 

Några elever menar att deras självförtroende blir bättre eller att de blir mer självsäkra om de 
lär sig att kontrollera rösten bättre eller om de utvecklas musikaliskt på något annat sätt. 
Någon jämför sig själv med de elever i skolkören som inte har sång som huvudinstrument och 
menar att självförtroendet blir bättre när hon känner att hon har mer kunskaper om sång och 
om rösten än vad de andra har.  

Hur bra det går på sånglektionerna påverkar flera av eleverna. Någon uttrycker att egna 
högt ställda krav är betydande för hur hon påverkas av lektionerna, någon annan att det trots 
en sämre lektion är möjligt att åter ”peppa upp sig” inför ett framförande. Erik säger att det i 
första hand är hans framföranden och de kommentarer han får efter dem som påverkar hans 
självförtroende och inte så mycket om det går bra eller dåligt på sånglektionerna. 

5.6. Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan vi se att flera av eleverna ser på sina röster både som instrument och 
som en del av personligheten. Ses rösten som ett instrument är det ett mer personligt eller mer 
kroppsligt sådant än andra instrument. Konstruktiv kritik är enligt eleverna en förutsättning 
för musikalisk och personlig utveckling och sångpedagogen bör kunna anpassa sitt sätt att 
lägga fram kritik efter elevernas sätt att ta emot kritik. Den musikaliska och röstliga 
utvecklingen kan medföra bättre självförtroende, bättre självkänsla och påverka val av till 
exempel utbildning. Sången och sångrösten är för alla eleverna en viktig del av livet och för 
deras personliga välbefinnande. 
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6. Diskussion 

I diskussionen som följer kommer resultat och metod att diskuteras, personliga reflektioner 
kring den vetenskapliga processen att göras och förslag till vidare forskning inom området att 
ges. Slutligen sammanfattas resultat och diskussion. 

6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att beskriva sångstuderande gymnasieelevers uppfattning om 
den egna rösten i förhållande till den egna identiteten. Följande avsnitt kommer att diskutera 
resultatet utifrån de tre frågeställningar som låg till grund för undersökningen. Här bör det 
poängteras att de slutsatser som dras enbart gäller för de i studien ingående gymnasieeleverna 
och ej för gymnasieelever i allmänhet. 

6.1.1. Hur ser sångelever på gymnasiet på sina egna röster? Som instrument eller som en 

del av personligheten/identiteten? 

Resultatet visar att några elever beskriver sina röster utifrån klangfärgen, det vill säga hur 
deras röster låter. Deras relation till och definition av den egna rösten hör alltså samman med 
det ljud som kommer ut ur deras mun när de sjunger. De svar på frågan ”Hur skulle du 
beskriva din relation till din egen röst?” och följdfrågorna ”Hur uppfattar du din röst? Vad är 
din röst för något?” (bilaga 1) som rörde just klangfärgen var något oväntade eftersom de inte 
direkt beskriver en relation mellan sångare och röst. Den första reaktionen på dessa svar var 
att eleverna kanske hade missuppfattat frågan. Om detta relateras till Spreckelmeyer m.fl. 
(2009) som menar att rösten är en identitetsmarkör kan vi dock se att dessa elever verkar 
uppfatta rösten just som en identitetsmarkör. Den personliga uppsättningen av övertoner och 
formanter kombinerat med elevernas känslor som de lägger in i musiken gör att rösten 
uppfattas som unik (Hagerup Bull & Bloch Sandved, 1977; Junker Miranda, 2003).  

Att se på rösten som ett instrument verkar utifrån elevernas svar inte motsäga att se 
rösten som en del av personligheten eller identiteten, då flera av eleverna talar om rösten som 
något personligt men ändå som deras instrument. Eleverna är överens om att rösten är ett 
instrument, men flera av dem uttrycker att det inte går att jämställa rösten med något annat 
instrument. Anledningen till detta är enligt eleverna främst att rösten uttrycker det inre i en 
människa och att det krävs att sångaren öppnar upp sig på ett annat sätt än en instrumentalist 
behöver göra. Sånginstrumentet är också enligt en elev något mer fysiskt eller kroppsligt än 
andra instrument. Gembris (1998) resonerar som vi tidigare sett i liknande banor när han 
menar att det inte utan vidare går att jämföra röstmuskulatur hos en sångare och 
”spelmuskulatur” hos en instrumentalist. Instrumentalisten måste också utveckla sina muskler 
för att hantera sitt instrument, men aldrig på samma sätt som en sångare. Hos sångaren finns 
också en psykologisk dimension att ta hänsyn till på ett annat sätt än hos en instrumentalist 
(ibid.). Då rösten av någon elev anses som ett kroppsligt instrument kan vi också utifrån Stier 
(2003) och Giddens (1999) se att detta hör samman med att rösten kan ses som en del av 
identiteten. De menar nämligen att kroppen är utgångspunkten för upplevelsen av identiteten 
och att självet förvaras i kroppen. En syn på rösten som en del av kroppen är med andra ord 
också en syn på rösten som en del av självet och av den egna identiteten. Här kan dock också 
det faktum tas i beaktande att Bjørkvold (2005) ser även andra instrument än rösten som en 
del av eller som en förlängning av kroppen - han menar att ett instrument kan bli ett med 
musikern och hans eller hennes kropp. Detta motsäger till viss del att se rösten som ett mer 
kroppsligt instrument än andra, men Bjørkvold (2005) ger ändå sången, framförallt den 
spontana barnsången, en särställning inom den musiska utvecklingen. Tilläggas bör att det 
skulle vara önskvärt om mer forskning kring rösten som ett instrument fanns att tillgå, då det 
skulle ge ytterligare dimensioner till att förklara resultatet av denna fråga. 
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Som resultatet visar uttrycker flera elever att de mår bra av att sjunga, att sången och 
musiken ger dem glädje och att en förlust av sångrösten skulle innebära ett nederlag, en 
depression eller något annat negativt. Även om detta inte direkt rör elevens syn på den egna 
rösten i förhållande till identiteten ska vi här se att det kan ha betydelse för 
identitetsutvecklingen. Den emotionella relationen till musik stärks av såväl Ray (2004), Ruud 
(1997) som Stålhammar (2006). Ray (2004) ger i sin avhandling många exempel på att 
elevers musikaliska och personliga identitet stärks genom starka musikupplevelser och hon 
menar att de starka upplevelserna ofta har personliga orsaker. En viss sinnesstämning kan 
vara en sådan orsak, vilket stämmer överens med intervjupersonen Jennys beskrivning av 
sången som något som håller henne glad. Glädjen är något som finns hos henne och som 
förstärks när hon lyssnar på eller utövar musik. Detta bekräftas också av Stålhammar (2006) 
som menar att musik kan kanalisera, förstärka eller ge upphov till vissa känslor. Stålhammar 
(ibid.) frågade eleverna i sin studie om hur det skulle vara om musik vore förbjudet och fick 
svar i samma anda som svaren i denna studie kring en förlust av sångröst - det skulle vara 
något hemskt för eleverna, något som skulle påverka deras existens och deras känslor. Enligt 
Ruuds (1997) teori om det transpersonella rummet där starka känsloupplevelser görs kan vi 
också se att musik är engagerande och att de starka känsloupplevelserna i samband med 
musik kan ha betydelse för elevers identitetsutveckling. Han menar nämligen att eleven 
genom upplevelser i det transpersonella rummet upplever sig som en del av något större och 
att det är en viktig del av identitetens utveckling. 

Lpf 94 talar som tidigare nämnts om att varje elev ska mötas med respekt för sin person 
och med tanke på resultatet i denna studie innebär det bland annat att det är önskvärt att 
läraren har en uppfattning om hur eleverna ser på sina röster. Om eleverna, likt några av 
eleverna i denna studie, har en kluven syn på sin röst eller inte har en klar uppfattning om vad 
den egna rösten är har läraren stora möjligheter att hjälpa eleven framåt. Detta kräver dock att 
läraren själv har insikt i vilka olika varianter det kan finnas av elevers uppfattning om sina 
röster, något som denna studie förhoppningsvis kan bidra till. Studien visar att elevernas 
uppfattningar är högst subjektiva och att det inte är möjligt att hitta en röstuppfattning som 
stämmer överens för alla elever. 

6.1.2. På vilket sätt uppfattar sångelever att sånglektioner och/eller körsång påverkar 

deras utveckling av identitet och självförtroende? 

Bland elevernas svar är det emellanåt svårt att urskilja exakt vilken utveckling de syftar på när 
de talar om sin egen utveckling, kanske beroende på att frågan berörde såväl personlig som 
musikalisk utveckling. Klart är i alla fall att flera av eleverna menar att den 
musikaliska/sångmässiga utvecklingen påverkar flera delar av livet.  

Den elev som menar att utvecklingen av rösten har gjort henne mer självsäker som 
person har i enlighet med Bjørkvold (2005) och Ruud (1997) med hjälp av musiken kunnat 
utveckla sin identitet. Även om de främst talar om musik i allmänhet är det här möjligt att 
anta att detta kan överföras även på röstlig utveckling då det ingår i elevens musikaliska 
utveckling. Bjørkvold (2005) menar att den musiska människan är en helhet där bland annat 
livsutvecklingen och den skapande människan ingår. Varje människa har också inom sig de 
musiska grundelementen ljud, rörelse och rytm, element som alla kommer till uttryck i 
sångundervisning. När eleven utvecklar sin musikalitet och sin sång utvecklar han eller hon 
enligt Bjørkvold delar av sig själv som inte grundas på förnuftet. Detta gör att eleven får nya 
möjligheter att uttrycka sig och att kunna markera en identitet. Ovan nämnda elev som blivit 
mer självsäker kan antas ha utvecklat dessa delar och kommit vidare i sin livsutveckling, även 
om det givetvis också kan finnas andra aspekter som har betydelse för hennes ökade 
självsäkerhet. Enligt Erikson (1968) leder väl lösta kriser i de olika utvecklingsfaserna till en 
god identitetsutveckling, och kanske kan det vara så att den positiva utvecklingen av 
sångrösten och musikaliteten för eleven förstärker en positiv lösning av kriserna i den aktuella 
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utvecklingsfasen. Med hjälp av Ruuds (1997) rumssymbolik (det personliga rummet, det 
sociala rummet, tidens och platsens rum och det transpersonella rummet) kan vi se att 
identiteten genom livets alla faser påverkas av musik. Han menar att upplevelser i det 
personliga rummet grundlägger en trygg identitet och att upplevelser i det transpersonella 
rummet berör det emotionella i musikupplevelserna. Eleven som uttryckte att hon blivit mer 
självsäker kan utifrån denna förklaringsmodell ha gjort upplevelser i sitt personliga rum som 
hjälpt henne att utveckla sin självsäkerhet och upplevelser i det transpersonella rummet som 
hjälpt henne rent emotionellt att stärka sin identitet. Här bör dock försiktighet iakttas, 
eftersom det endast var en elev som på detta sätt uttryckte en klar koppling mellan 
röstutvecklingen och självsäkerheten hos henne som person. Vad det betyder att inte fler 
elever uttryckte sig på liknande sätt kan vi inte veta. Utifrån forskningsläget på detta område 
är det heller inte lätt att hitta forskning som skulle kunna förklara att så få elever uttrycker ett 
klart samband mellan röstlig och personlig utveckling. Vi får nöja oss med att konstatera att 
någon elev upplevt ett samband mellan röstutveckling och självsäkerhet och att en större 
urvalsgrupp troligen skulle kunna ge svar på om denna uppfattning är mer utbredd än detta 
resultat visar. 

En elev nämnde att hon på grund av sin musikaliska utveckling börjat känna sig mer 
respekterad bland andra musikstuderande elever, något som kan knytas till SIT som Tarrant 
m.fl. (2002) beskriver. SIT innebär som vi tidigare sett att människor ingår i sociala grupper 
och att interaktion mellan människor har att göra med antingen personlig eller social identitet. 
Här kan vi dra slutsatsen att eleven i den sociala gruppen som utgörs av de andra eleverna på 
hennes program kan uttrycka sin identitet som musiker och sångerska. Det är viktigt för henne 
att ha respekt som sångerska och denna respekt märks i det sociala sammanhang som de 
övriga eleverna utgör. Enligt Tarrant m.fl. (2002) har musiken en stor betydelse för ungas 
identitetsbildning, men det sociala sammanhanget är avgörande för att relationen mellan 
musik och identitet ska kunna utvecklas. I just detta sociala sammanhang är skicklighet på det 
egna instrumentet en viktig förutsättning för att nå en hög status och frågan är hur det 
påverkar elevens utveckling av relationen mellan musik och identitet. Skulle det till exempel 
vara lättare för eleven att utveckla sin egen identitet om ingen jämförelse mellan eleverna 
ägde rum, eller har jämförelsen och statusjakten en positiv effekt på identitetsutvecklingen? 
När eleven beskrev ovan nämnda situation använde hon sig av ett tonfall och ordval som 
antydde att hon tyckte att jämförelsen och statusjakten var överdriven och jobbig och alltså 
inte något positivt. 

 För flera elever påverkas självförtroendet av hur det går på lektioner eller 
framföranden, vilket överensstämmer med Rays (2004) iakttagelser kring hur elever genom 
starka musikupplevelser, ofta i mötet med en publik, får bekräftelse av sin musikaliska 
identitet. De upplever, om det går bra och de får positiv respons av publiken, att det de 
presterat duger, att de är musiker eller sångare (Ray, 2004). Även de åsikter som kom fram 
vid intervjuerna rörande ökat självförtroende vid ökad kunskap om rösten och om musik 
stärker det faktum att sångundervisningen, åtminstone för eleverna i denna studie, kan leda till 
stärkt musikalisk identitet. Den ökade musikaliska kunskapen kan också enligt Schencks 
(2000) teori förstärka ”jag-kan-känslan” och därmed grundlägga förutsättningar för en god 
progression hos eleverna. Ruuds (1997) beskrivning av det transpersonella rummet kan också 
här användas som en förklaring till elevernas stärkta självförtroende - de gör med hjälp av 
responsen från sin publik upplevelser som är känslomässiga och som hjälper dem vidare i 
utvecklingen. Upplevelserna kan också göras i tidens och platsens rum - de blir viktiga 
hållpunkter för eleven att minnas och att gå tillbaka till för att stärka sin identitet (ibid.). 
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6.1.3. Vad kännetecknar enligt eleverna i studien en sångundervisning där elevens identitet 

och självförtroende kan utvecklas på ett sunt sätt?  

Denna fråga besvarades inte alltför utförligt av eleverna, troligen mest beroende på 
intervjufrågornas utformning som inte i så hög grad berörde sångundervisningen i förhållande 
till utvecklingen av identitet och självförtroende. Resultatet kring denna fråga kan därför inte 
ses som fullständigt, men ändå ge vissa ledtrådar om hur eleverna beskriver en utvecklande 
sångundervisning. De åsikter som berör ämnet kritik säger till exempel en del om hur eleverna 
vill att sångundervisningen ska se ut för att de ska utvecklas på ett bra sätt, både musikaliskt 
och personligt. Några av eleverna uttrycker att läraren ska lägga fram kritik på ett ”bra” sätt, 
vilket är en relativt ospecificerad beskrivning. Ett bra sätt skulle kunna vara helt olika saker 
för olika elever. Som vi har sett i Ekstam (2000) kan sättet att uppfatta och ta emot kritik 
variera mycket mellan olika personer. Det framkommer i studien också konkreta förslag så 
som att läraren bör låta positiv och att han eller hon ska vara konstruktiv samt kunna anpassa 
sitt sätt att ge kritik utifrån hur eleven uppfattar den. Elevernas uppfattningar stämmer här 
överens med Sigrell (2008) som poängterar en positiv utgångspunkt och konkreta förslag till 
förbättring när kritik ges. Eleverna ska enligt Sigrells (ibid.) tankegångar inte behöva uppleva 
att sångundervisningen går ut på felsökning, det ska vara de positiva prestationerna som ligger 
till grund för kritiken. Sångundervisningen ska alltså, enligt elevernas uppfattning om kritik, 
kännetecknas av konstruktiv kritik och en vilja hos sångpedagogen att utgå ifrån det som är 
positivt. 

Lpf 94 menar att undervisningen i gymnasiet ska stärka elevernas tro på sig själva 
samtidigt som eleverna ska förstå att de behöver nya kunskaper för att utvecklas. Läraren bör 
både uppmuntra eleverna där de står och ge konkreta och tydliga förslag på hur en vidare 
utveckling kan ske, på liknande sätt som diskuterats i föregående stycke. När eleverna i 
studien talar om att de ibland måste sjunga sådant som strider mot deras person verkar de 
ändå tycka att detta är en viktig del av sångundervisningen eftersom den är utvecklande. 
Denna typ av verksamhet svarar alltså väl mot läroplanens krav på att eleverna ska bli 
medvetna om hur nya kunskaper påverkar deras personliga utveckling och även mot 
kursplanernas krav på genrekännedom (www.skolverket.se, 2011-05-12). 

 Elevernas eget ansvar är också något som poängteras i Lpf 94 och i styrdokumenten för 
den nya gymnasieskolan som införs 2011 poängteras entreprenörskap som en viktig uppgift 
för skolan (www.skolverket.se, 2011-05-09). En entreprenör är enligt Nordstedts svenska 
ordbok en ”initiativkraftig och uppfinningsrik egenföretagare” (www.ord.se, 2011-05-09) och 
en initiativkraftig person med förmåga att starta egna företag skulle också kunna antas vara 
bra på att både ge och ta emot konstruktiv kritik. Det stämmer överens med Skolverkets 
uppfattning om en entreprenöriell skola som en skola där läraren fungerar som en handledare 
och där eleverna ska stimuleras till att arbeta i grupper (www.skolverket.se, 2011-05-13). 
Frågan är om eleverna getts och i den nya gymnasieskolan kommer att ges de verktyg de 
behöver för att utveckla sin förmåga att ta emot konstruktiv kritik och att utvecklas till 
entreprenörer. Flera av eleverna i den här studien menar att det till en början var jobbigt och 
svårt att ta emot kritik kring den egna rösten, men att de har blivit bättre på att hantera kritik. 
Här skulle kanske kursmoment kring hantering av kritik i likhet med de metoder Ekstam 
(2000) förespråkar vara på sin plats, inte minst i de estetiska kurserna där eleverna i hög grad 
utsätts för värdering av sina personliga och praktiska färdigheter. I de nya kursplanerna för 
musikkurserna på gymnasiet poängteras i flera kurser att eleverna ska kunna arbeta utifrån 
lärarens instruktioner och att de ska kunna upptäcka och utveckla områden i det egna 
musicerandet som behöver mer träning. Hur de ska hantera lärarens kritik eller själva ge andra 
elever kritik berörs inte, men inom ramen för kursernas innehåll vore det absolut relevant att 
lägga in moment kring kritikhantering (www.skolverket.se, 2011-05-09). Det skulle förhindra 
att eleverna lämnas åt att helt på egen hand bli bättre på att hantera och ge kritik. 
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Vad betyder då det i denna studie beskrivna känslomässiga förhållandet till musiken för 
sångundervisningen? Elevernas känslomässiga förhållande till musiken kan ses som en resurs, 
till exempel när det arbetas med moment kring interpretation som ingår i kursplanen 
(www.skolverket.se, 2011-05-12). När eleven ska interpretera, tolka, ett musikstycke eller en 
sång behöver den enligt Arder (2005) ha en teknisk grund, en analytisk förmåga men också en 
förmåga att förmedla något av sig själv. Denna förmåga kan eleven enligt Arder (ibid.) 
utveckla med hjälp av inlevelse och engagemang. Just engagemang har vi utifrån eleverna i 
studien sett att de alla har när de beskriver sina känslor inför musiken och sången. Om det 
skulle förhålla sig så att även andra sångelever än de i studien har en stark emotionell relation 
till musiken finns det stora känslomässiga resurser hos eleverna att ta vara på i 
undervisningen. 

En utvecklande sångundervisning kan också, då resultatet av intervjuerna kring denna 
fråga var en aning tunt, förstås med hjälp av forskning inom identitets- och 
undervisningsfältet. Utifrån Giddens (1999) tankar om självidentitet där självet och samhället 
står i förbindelse med varandra kan vi se att skolan och undervisningen som en del av 
samhället spelar en viktig roll i elevens utveckling av en självidentitet. Läraren kan, genom att 
hjälpa eleven till självreflektion och genom att använda arbetsformer som uppmuntrar till 
reflektion underlätta elevens utveckling. Enligt Tarrant m.fl. (2002) är som vi sett det sociala 
sammanhanget viktigt för identitetsutvecklingen, varför en sångundervisning med inslag av 
gruppundervisning kan ses som viktig. Om eleven alltid har enskilda lektioner och enbart får 
respons av sångpedagogen begränsas utvecklingen troligen mer än om eleven emellanåt också 
får möjlighet att sjunga inför andra elever och ge synpunkter på andra elevers musikaliska 
kvalitéer, prestationer och utryck. Det är också, både med tanke på elevernas exemplifiering 
av olika framföranden som betydande för självförtroendet och med tanke på Rays (2004) 
resultat kring musikupplevelser inför en publik viktigt att sångundervisningen innehåller 
tillfällen till framföranden inför publik. Hanken och Johansen (1998) pekar vidare på kriterier 
som en viktig del av en utvecklande undervisning, något som den svenska gymnasieskolan i 
stort bygger på.  

6.2. Metoddiskussion 

Den metod som användes i studien kommer här att diskuteras utifrån fördelar och nackdelar. 
Vissa reflektioner kring de etiska ställningstagandena kommer också att göras. 

Att välja kvalitativ forskningsintervju som metod visade sig ha flera fördelar, till 
exempel att eleverna kunde tala relativt fritt kring ämnet och att det var möjligt att fördjupa 
sig i frågorna på ett bra sätt, i enlighet med Kvales (1997) beskrivning av kvalitativ intervju. 
De som blev tillfrågade om att delta hade också utifrån samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 
2002) chansen att tacka nej och uppfattades, eftersom de valde att avsätta tid för ett samtal, 
som intresserade av ämnet. De svarade inte bara slentrianmässigt på några frågor utan 
bemödade sig om att tänka efter och att dela med sig av sina erfarenheter. I studiens inledande 
fas funderade jag över om jag skulle använda mig av någon kompletterande metod, till 
exempel enkät eftersom bland annat Newman och Benz (1998) förespråkar en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa metoder. En enkät hade visserligen gett svar från fler informanter 
och hade kanske påverkat resultatet något, men det hade varit svårt att få så uttömmande svar 
som intervjuerna gav. 

Bristerna med den kvalitativa intervjun låg i denna studie framför allt ovanan att 
genomföra intervjuer. Jag hade som Kvale (1997) uttrycker det inte fullständigt lärt mig det 
hantverk som intervjuandet innebär. På grund av detta gick intervjuerna kanske miste om 
vissa följdfrågor som en erfaren intervjuare hade kunnat ställa och reliabiliteten kan ha 
påverkats. Patel och Davidson (2003) menar nämligen att förutsättningen för god reliabilitet 
vid intervjuer är att intervjuaren är tränad. Däremot spelades intervjuerna in, vilket 
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underlättade att kontrollera att jag uppfattat informanterna rätt och det gör det också möjligt 
för andra forskare att kontrollera resultatet. Gällande frågornas innehåll hade det varit bra med 
fler frågor som rörde just identitetsbegreppet, då få elever själva valde att använda sig av det 
begreppet som ändå är centralt i undersökningen. Fler frågor om själva undervisningen ur 
andra perspektiv än kritikperspektivet hade också varit på sin plats. Urvalsgruppen var vidare, 
som redan konstaterats, för liten för att kunna visa på generella företeelser bland 
gymnasieelever, men för en studie av denna storlek var gruppen enligt Thomsson (2010) 
tillräckligt stor. 

Att ha reflekterat över de etiska principerna enligt Kvale (1997) och Vetenskapsrådet 
(2002) var meningsfullt, då tänkta fördelar för intervjupersonerna visade sig stämma - en elev 
sa i avslutningen av intervjun att hon själv hade fått tänka efter och reflektera över hur hon 
tänker kring sin röst. Alla elever verkade också, enligt kravet om informerat samtycke (Kvale, 
1997), tycka att informationen om studien och intervjuerna var givande och att villkoren för 
deras deltagande var bra. 

6.3. Reflektioner kring den vetenskapliga processen 

Jag kommer under denna rubrik att reflektera kring min vetenskapliga process och förtydliga 
vissa steg i processen. 

Under den inledande fasen av arbetet, då syftet och forskningsfrågorna utformades 
enligt det Kvale (1997) kallar för tematisering och Patel och Davidson (2003) benämner 
identifiering av problemområdet, hade jag en mycket vag uppfattning om huruvida detta 
problemområde tidigare beforskats. Jag valde att inte utgå ifrån någon specifik teori, istället 
letade och fann jag forskning som var relevant för studien och kunde på så sätt bygga upp en 
bakgrund kring ämnet i enlighet med Patel och Davidson (ibid.). Vid litteratur- och 
forskningsgenomgången togs också internationell forskning i beaktande för att höja studiens 
trovärdighet. Då upptäckte jag att flera forskare tidigare tangerat ämnet, men att det inte var 
möjligt att finna någon enhetlig teori om hur ungdomar beskriver sin relation till sina egna 
röster. Detta gjorde att jag upplevde problemområdet som relativt svårbeskrivet men samtidigt 
mycket intressant eftersom det i någon mån kan sägas vara banbrytande. Vissa teorier, till 
exempel Eriksons (1968) utvecklingsteori, Bjørkvolds (2005) beskrivning av människan som 
musisk och SIT som Tarrant m.fl. (2002) beskriver blev vid resultatdiskussionen viktiga 
eftersom de hjälpte mig att tolka resultatet av intervjuerna. Den bakgrund jag byggt upp hade 
alltså en avgörande betydelse trots att jag inte utgick från någon enhetlig teori. En grov 
disposition av uppsatsen gjordes också tidigt i arbetet utifrån den modell som bland annat 
Patel och Davidson (2003) presenterar, något som bidrog till översikt och till att få en 
helhetsbild av arbetet. Vissa rubriker lades till eller togs bort under skrivprocessen, men 
dispositionen underlättade att under arbetets gång kunna hålla en klar linje och att inte fastna i 
sidospår. Den gjorde det också möjligt att arbeta på flera delar av uppsatsen samtidigt och 
ändå kunna bibehålla ett sammanhang. 

Planeringen och utförandet av intervjuerna, som gjordes enligt den arbetsgång Kvale 
(1997) beskriver, gick bättre än väntat. Den största svårigheten låg i att hitta en bra spridning 
hos urvalspersonerna och att hitta tider för att genomföra intervjuerna. Spridningen i kön och 
ålder har tidigare diskuterats och trots att den blev något ojämn är jag nöjd med att jag gjorde 
det urval jag gjorde. Att lägga ännu mer tid på att söka intervjupersoner eller att utföra fler 
intervjuer hade varit alltför tidskrävande i förhållande till den tidsplan jag hade. Gällande 
tidsplanen upplevdes tiden under hela arbetet som väl knapp, beroende på att tilldelningen av 
handledare dröjde längre än vad som först utlovats. Tidsplanen bidrog dock till att hålla ett 
bra arbetstempo. 

Vid bearbetningen av intervjuerna använde jag mig av meningskoncentrering enligt 
Kvale (1997) och för att sortera meningarna använde jag färgkodning - varje elevs meningar 
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skrevs i en egen färg. Det gick därefter smidigt att dela in meningarna under de rubriker jag 
ansåg vara relevanta. Jag kunde med hjälp av färgkodningen se vilken elev som gjort vilket 
yttrande och lätt leta reda på citat i den intervju jag ville citera i resultatet. Vid 
meningskoncentreringen kom vissa meningar fram som inte var relevanta i förhållande till 
frågeställningarna i studien, och jag valde då att helt bortse från dessa meningar i 
resultatbeskrivningen. Detta stämmer överens med Kvale (ibid.) som poängterar att det som 
intervjuforskare är viktigt att kunna välja ut det mest väsentliga ur intervjumaterialet. 

När diskussionen skrevs fick jag tillfälle att uttrycka de tankar som delvis redan under 
bearbetningen och redovisningen av intervjuerna väckts. Jag hade dock på det sätt som Patel 
och Davidson (2003) beskriver i de tidigare faserna kunnat göra mer anteckningar för att 
förbereda diskussionen. Med tanke på hur forskningsfältet ser ut var det inte helt lätt att 
relatera resultaten till tidigare forskning, men jag såg det som en god utmaning för mitt eget 
vetenskapliga tänkande och fick också viss hjälp av min handledare att se samband. Min 
avsikt var, som jag redan i inledningen nämnde, att undersöka problemområdet på ett 
vetenskapligt sätt. Detta anser jag att jag har lyckats med i hög grad då jag har tagit hänsyn till 
relevant forskning, diskuterat brister med undersökningen, diskuterat motsägelsefulla resultat 
samt följt andra riktlinjer för vetenskapligt arbete som bland annat Patel och Davidson (ibid.) 
tar upp. Givetvis skulle jag kunna utveckla min förmåga att arbeta vetenskapligt, till exempel 
genom att tydligare utgå ifrån någon vetenskaplig teori för att tolka resultatet eller genom att 
formulera hypoteser i likhet med Patel och Davidson (ibid.). 

Undersökningen har gett mig värdefulla kunskaper om hur gymnasieungdomar kan 
beskriva sina röster och relationen till dem, om hur de upplever sångpedagogens sätt att ge 
kritik och även om vad röstutveckling och musikalisk utveckling betyder för dem. 
Litteraturgenomgången har gett mig större förståelse för identitet, musikens betydelse i 
ungdomars liv och samband mellan röst kontra identitet. Alla dessa kunskaper är viktiga med 
tanke på min kommande bana som sångpedagog och även i mitt arbete som lärare i tyska, då 
rösten som vi bland annat sett i Bjørkvold (2005) även vid språkinlärning är ett viktigt 
verktyg.  

 
6.4. Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med studien har några uppslag till vidare forskning getts och de kommer här 
kort att beskrivas. 

Den forskning som tagits upp i bakgrunden, till exempel Ray (2004), Stålhammar 
(2006) och Ruud (1997) berör musik och identitetsutveckling, men inte specifikt utifrån 
sångens och röstens perspektiv. Annan forskning, till exempel Spreckelmeyer m.fl. (2008) 
behandlar rösten som en identitetsmarkör, men inte utifrån röstbärarens perspektiv. Mer 
utbredd forskning om hur ungdomar, men även barn och vuxna uppfattar sin egen röst och 
dess förhållande till identiteten skulle därför behöva genomföras. Betydelsen av en sådan 
forskning är stor både för mig som enskild sångpedagog i mitt dagliga möte med olika elever 
men också för det vokalpedagogiska och kanske i viss grad det språkpedagogiska fältet i stort. 
Att även undersöka barns och vuxnas uppfattningar om röst och identitet skulle vara 
värdefullt utifrån det faktum att sångpedagoger många gånger undervisar elever i olika åldrar 
och utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv - förändras synen på rösten med stigande 
ålder eller beroende på hur kriserna i de olika utvecklingsstadierna (Erikson, 1968) lösts? 
Eller har det snarare att göra med hur länge eleven tagit sånglektioner? Eller finns det helt 
andra, viktiga faktorer som spelar in för en sångelevs röstuppfattning? 

De två elever som beskrev sina röster utifrån klangfärgen var de två manliga elever som 
ingick i studien. Kanske uppfattade de frågan om hur de skulle beskriva sin röst annorlunda 
än de kvinnliga eleverna, kanske ser manliga elever lite annorlunda på sina röster än 
kvinnliga, eller kanske var det bara ett sammanträffande. Generaliseringar är som sagt svåra 
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att göra utifrån denna begränsade grupp av informanter och därför vore det intressant att 
vidare undersöka om synen på rösten skiljer sig mellan kvinnliga och manliga sångare. 

Ämnet kritik är, vilket studien visar, engagerande och det är ett ämnesområde som 
skulle kunna utforskas i större utsträckning. Möjliga forskningsfrågor skulle kunna vara: Hur 
uppfattar elever på gymnasiet att de tränas i att ge och ta emot konstruktiv kritik? Eller: Hur 
uppfattar sångpedagoger att de under utbildningens gång tränas i att ge konstruktiv kritik? 
Enligt mina egna erfarenheter berörs kritik inte så omfattande på lärarutbildningen, inte heller 
hur sångpedagogen ska kunna lotsa eleven till en sund utveckling av identitet och av synen på 
sin egen röst. 

När eleverna fick möjlighet att beskriva hur de skulle uppleva en eventuell röstförlust 
väcktes tankar om fortsatt forskning kring detta, till exempel hur yrkesverksamma sångare 
eller sångerskor som faktiskt varit med om något sådant hanterar situationen. Det skulle också 
vara intressant att undersöka hur professionella inom sångaryrket upplever de naturliga 
förändringar av rösten som sker med stigande ålder. 

6.5. Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att beskriva sångstuderande gymnasieelevers uppfattning om 
den egna rösten i förhållande till den egna identiteten. I undersökningen har med hjälp av 
kvalitativ forskningsintervju följande svar på frågeställningarna getts:  
 

• Hur ser sångelever på gymnasiet på sina egna röster? Som instrument eller som en 
del av personligheten/identiteten? 

 
Eleverna i studien visar exempel på båda synsätten och de flesta är överens om att rösten både 
är ett instrument och en del av personligheten. Rösten är dock inte ett instrument som alla 
andra - den är ett mer kroppsligt och ett mer personligt instrument. Några elever beskriver 
också sina röster utifrån klangfärgen som identitetsmarkör. Anmärkningsvärt är här att 
elevernas beskrivningar visar att de tycker det är svårt att beskriva rösten och att de både vill 
beskriva den som en del av sig själva och som ett instrument, men att de inte alltid vet exakt 
hur. För många av eleverna förknippas musik och sång med glädje och välbefinnande, något 
som kan ha betydelse för deras fortsatta identitetsutveckling. 

 
• På vilket sätt uppfattar sångelever att sånglektioner och/eller körsång påverkar deras 

utveckling av identitet och självförtroende? 
 

Någon elev menar att utvecklingen av sångrösten gjort henne mer självsäker, någon att den 
musikaliska utvecklingen påverkar till exempel val av utbildning och någon att hon känner sig 
mer respekterad bland andra elever när hon utvecklas. Självförtroendet påverkas för flera av 
eleverna av hur det går på sånglektionerna eller på framföranden av olika slag. Utifrån bland 
annat Bjørkvold (2005) och Ruud (1997) har musikens betydelse för identitetsutvecklingen 
diskuterats och vi har kunnat se att musik och sång i alla högsta grad kan vara betydande för 
en elevs identitetsutveckling. 

 
• Vad kännetecknar enligt eleverna i studien en sångundervisning där elevens identitet 

och självförtroende kan utvecklas på ett sunt sätt?  
 

Utifrån elevernas tankar kring kritik bör sångundervisningen kännetecknas av konstruktiv 
kritik som ges med en positiv utgångspunkt. Sångundervisningen bör också innehålla 
utmaningar, till exempel i form av repertoar som eleven inte skulle ha valt själv. Då elevernas 
svar inte var alltför uttömmande kring denna fråga har frågeställningen också diskuterats 
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utifrån bland andra Giddens (1999) som poängterar vikten av ett socialt sammanhang när 
identiteten ska utvecklas. Skolan och läraren blir viktiga delar av det sociala sammanhang 
som eleven befinner sig i och kan i undervisningen hjälpa eleven till det reflexiva synsätt som 
är betydande för elevens utveckling. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Jag berättar om studiens syfte och intervjuns omfattning. 
 

Hur gammal är du?/Vilket år på gymnasiet går du? 

 

Hur länge har du tagit sånglektioner? 

 

Hur ser din musikaliska bakgrund ut?  
 
 
 
Kan du komma ihåg någon situation där du har reagerat eller tagit åt dig personligt när 

någon sagt något om din röst? Berätta… 
 
 

 

Hur känner du dig när din sånglärare ger dig kritik/säger att du ska sjunga på ett annat 

sätt? Hur reagerar du och varför? 

 

Hur känner du dig när din sånglärare ger dig positiv kritik? 

 

Hur skulle du vilja att din sånglärare la fram kritik? 
 
 
 
Hur påverkas ditt självförtroende av hur det går på sånglektionerna eller 

körlektionerna? 
 
 
 
Hur skulle du beskriva din relation till din egen röst? 

- Är den en del av din kropp? 
- En del av din personlighet/identitet? 
- Ett instrument som vilket annat instrument som helst? 
- Både ett instrument och en del av dig? 

 
 
 
Vad innebär din utveckling av musikalitet och sångröst för din personliga utveckling? 
(Upplever du t.ex. att du lär känna dig själv bättre när du får mer kontroll över rösten, kan 
sjunga svårare saker o.s.v.?) 
 
 
 
Har du någon gång upplevt att du behövt använda din röst på ett sätt som strider mot 

den du är? Hur reagerade du? 
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Hur skulle det påverka dig om du råkade ut för något som gjorde att du inte kunde 

sjunga längre? Vad skulle det betyda för dig? 
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8.2. Bilaga 2 - Information till intervjupersoner 

 

Information om studien 

Jag ska bli sångpedagog och lärare i tyska på gymnasiet och skriver just nu mitt 
examensarbete. Temat är röst och identitet och mitt syfte är att beskriva sångstuderande 
gymnasieelevers uppfattning om den egna rösten i förhållande till den egna identiteten. 
Intervjufrågorna kommer att röra din uppfattning om röst och identitet/personlighet. Vissa 
frågor berör också hur du upplever sångundervisning. 

Ditt deltagande i intervjun är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att dra dig ur. 
Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ned, men resultatet kommer enbart att 
användas i min uppsats och då utan namn eller uppgifter om vilken skola du går på. Ålder och 
kön och eventuellt musikalisk bakgrund kommer att redovisas i min uppsats, men i övrigt är 
du helt anonym. Om du vill får du se din intervju när den skrivits ned och du får också om du 
vill se uppsatsen i sin helhet när den är klar. 


