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Sist men inte minst vill jag tacka min livskamrat Niklas som har stått ut med mig under den här 
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Abstract 

Syftet med den här studien var att undersöka hur verksamma sångpedagoger och sångelever 

upplever att fysisk aktivitet påverkar sångundervisningen ur ett fysiskt, mentalt och didaktiskt 

perspektiv. Både för- och nackdelar som fysisk aktivitet kan medföra har behandlats, samt hur 

musik i form av sång påverkar individen, lärandet och undervisningen.  

Fyra sångpedagoger har intervjuats, varav två hemmahörande inom musikalgenren. Tolv 

elever har fyllt i en enkät för att stödja pedagogernas information, samt för att ta reda på 

elevernas egna upplevelser och erfarenhet inom området. Ingen av informanterna hade någon 

utbildning eller teoretisk kunskap när det gäller fysisk aktivitet, men har i sångundervisningen 

stött på olika typer av elever med olika förhållande till fysisk aktivitet.  

 

Resultatet visar att fysisk aktivitet har en positiv effekt på sångundervisningen. Informanterna  

anser att lärandet påverkas av både elevens aktivitetsnivå och den musikupplevelse som 

sången utgör. Pedagogerna beskrev en rad fysiska och psykiska egenskaper som de upplever 

skiljer de aktiva eleverna från de inaktiva. De nämnde bland annat en upplevd skillnad i 

hållning, kroppsmedvetenhet, fysisk och mental uthållighet, inställning, motivation och 

arbetsvilja. De menar att de aktiva eleverna är vana att jobba och vet att inget är gratis. 

Elevenkäten bekräftade pedagogernas utsagor och visade att även eleverna upplever att fysisk 

aktivitet är viktigt för sången. Av både intervjuer och enkät framgår att sång påverkar 

elevernas psykiska välmående och stödjer språkutvecklingen. De negativa effekter med fysisk 

aktivitet som togs upp kopplades främst till anaeroba aktiviteter som styrketräning, och 

utgjordes av brist på elasticitet och rörlighet. Pedagogerna betonade dock att de positiva 

effekterna överväger och ser totalt sett alla former av fysisk aktivitet som något positivt.   

 

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, sång, lärande, musik  
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1. Inledning 

Jag har alltid varit en aktiv person. Som barn testade jag alla möjliga olika aktiviteter såsom 

fotboll, basket, ridning, skidåkning, dans mm, listan kan göras lång.  

När jag senare började ta sånglektioner uppmärksammades detta genast av mina lärare. Det 

märktes att jag var en sund och ”vältränad” person. De påpekade ofta att jag hade en stark röst 

inom mig som bara behövde kontrolleras. Jag hade bra kroppsmedvetenhet, uthållighet och 

styrka. Fler och fler argument i positivbemärkelse lades fram för min aktiva livsstil. 

Detta fick mig att börja fundera: Är det röstorganet i fysisk bemärkelse som påverkas av min 

aktiva livsstil eller är det de effekter ett aktivt liv medför som påverkar min insats under 

sånglektionerna? Är fysisk aktivitet alltid något positivt eller kan det även medföra röstliga 

problem? Det finns ganska mycket skrivet om sång, röst och röstanatomi, och även om hälsa, 

fysisk aktivitet och motion, men ytterst lite som kopplar samman dessa. 

 

Under min utbildning har jag fått möjligheten att själv undervisa sångelever. Även jag 

upplever att det finns en viss skillnad mellan eleverna beroende på deras övriga intressen. Den 

här studien kan ge mig möjligheten att lättare förstå hur olika livsstilar och aktivitetsnivåer 

påverkar mina elever. I läroplanen kan man läsa att skolan ska ge alla elever möjlighet att 

utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin 

hälsa genom hela livet. Med hjälp av den kunskap jag erhåller från studien kan jag lättare 

möta eleverna där de är och hjälpa dem med rätt saker, samt bidra med ytterligare ett 

argument till fysisk aktivitet och förbättrad hälsa.   

 

Jag har valt att rikta mig främst till tonåringar på estetiska programmet, och folkhögskola med 

inriktning musikal. På så vis får jag elever med ett tydligt intresse för sång och musik, samt en 

ålderskategori som har hunnit utveckla ett förhållande och beteende kring en eventuell fysiskt 

aktiv livsstil.  

 

  



 

6 

 

2. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka, analysera och tolka hur sångpedagoger och deras 

elever upplever att en fysiskt aktiv livsstil påverkar sångundervisningen.  

 

2.1. Frågeställningar 
 

 Hur upplever verksamma sångpedagoger att fysisk aktivitet påverkar eleverna, fysiskt 
och mentalt?  

 Hur upplever eleverna själva att de påverkas av fysisk aktivitet och sång?  

 Vilka eventuella för- och nackdelar kan fysisk aktivitet medföra till 
sångundervisningen, och varför?  

 Hur påverkar den fysiska aktivitetsnivån lärandet i sångundervisningen?  

 Hur påverkar musik, här i form av sång, det allmänna lärandet? 
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3. Bakgrund 

Fysisk aktivitet är något som kan påverka människan på många sätt, både fysiskt och mentalt. 

Sång är något som kräver aktivitet i kroppen och bör därför betraktas som en form av fysisk 

aktivitet. I likhet med andra fysiska aktiviteter krävs träning för att uppnå resultat. Ju mer man 

tränar och förbättrar sina funktioner, desto bättre reslutat uppnås. Några centrala funktioner 

inom sång är enligt Zangger Borch (2008) hållning, andning, balans, uthållighet, psykiskt 

välbefinnande, kroppskontroll och -medvetenhet. Alla dessa funktioner kan förbättras med 

hjälp av kontinuerlig fysisk aktivitet.  

 

Sång är inte uteslutande en fysisk aktivitet, utan även en form av estetisk, kreativ och 

musikalisk aktivitet. Musik är något som har många liknande effekter på människan som 

fysisk aktivitet. Enligt forskning av bland annat Ericsson (2003) och Fransson & Sandström 

(2006), ger såväl fysisk aktivitet som musik en rad fysiska och psykiska hälsovinster, vilket 

ökar möjligheten till framgångar i såväl skolan som övriga samhället.    

 

Bakgrunden behandlar för studien relevanta områden med tydligt koppling till de båda 

huvudaspekterna sång och fysisk aktivitet. De delar som i stora drag tas upp i bakgrunden är: 

 

- fysisk aktivitet och dess betydelse och påverkan på människan  

- fysiologiska utgångspunkter för rörelse 

- fysiska funktioner av betydelse för sång och rörelse 

- ungdomars motionsvanor 

- lärande och hur det påverkas av fysisk aktivitet, sång och musik, samt kopplingar till språk 

och kommunikation 

- kopplingar till läroplanen 

 

3.1. Fysisk aktivitet 
 

Om vi börjar med att utgå från Statens folkhälsoinstituts definition av fysisk aktivitet så kan vi 

läsa att det omfattar all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Fysisk aktivitet 

används som ett överordnat begrepp för olika former av kroppsrörelser, till exempel arbete, 

idrott, lek, dans, gymnastik, motion och friluftsliv (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Wiking & 

Lindström (2005) beskriver det som "service" eller "trimning" av "motorn" som i det här fallet 

är kroppen. Det är något som behövs för att kroppen ska behålla eller öka sin kapacitet och få 

lång hållbar livslängd. De menar vidare att det inte bara krävs energi, utan även luft, syre. Om 

lufttillförseln stryps stannar kroppen, på samma sätt som en motor skulle ha gjort (Wiking & 

Lindström, 2005). Fysisk aktivitet definieras av Hammargren & Nordén (1984) som aktivitet 

som kan:  

 

"förväntas ha en positiv effekt på utvecklingen av styrka och uthållighet hos musklerna; 

rörlighet i muskler och leder; på kapaciteten i cirkulationssystemet dvs. hjärta, 

blodomlopp och lungor samt på nervsystemets utveckling; koordinationsförmågan – 

samspelet mellan muskelgrupper” (Hammargren & Nordén, 1984, s.21). 

 

Motion är ett begrepp som är kopplat till idrott och som innebär kroppsövningar som utövas i 

syfte att må bra, att bibehålla eller förbättra hälsa och fysisk prestationsförmåga. Begreppet 

träning däremot innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika typer av 

fysiska aktiviteter, företrädesvis inom idrotten (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 



 

8 

 

Utan motion eller belastning ökar risken att drabbas av benskörhet (Wiking & Lindström, 

2005). Larsson & Bergström (2002) menar att genom att använda sina muskler växer de och 

blir starkare vilket ger ett skydd och stöd för lederna. Det leder till att man får bättre balans 

och ökad rörlighet. 

Rekommendationen för regelbunden fysisk aktivitet är enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010), 

en aktivitet som utförs dagligen i 30 minuter av måttlig intensitet, eller minst tre gånger per 

vecka av högre intensitet. Rekommendationen för barn är 60 minuter daglig fysisk aktivitet av 

både måttlig och hårdare intensitet. Vidare menar de att det minimum av fysisk aktivitet som 

krävs för att uppnå hälsovinster är aktiviteter som, oberoende av intensitetsnivå, förbrukar 150 

kcal per dag eller ca 1000 kcal i veckan. Tiden för att göra detta beror på intensiteten, ju högre 

intensitet desto mindre tid går åt (Statens Folkhälsoinstitut, 2010).  

För att kroppen ska utvecklas i en bra takt av den belastning som den utsätts för är det enligt 

Wiking & Lindström (2005) även viktigt att ge den vila och återhämtning. Ju högre intensitet 

i träningen, desto längre tid krävs för att kroppen ska återhämta sig.  

 

3.1.1. Fysiska och psykiska effekter av fysisk aktivitet 

Rydqvist & Winroth (2002) skriver att vår kropp är anpassad till ett liv i rörelse och är 

beroende av fysisk aktivitet för att fungera på ett optimalt sätt. De fysiska faktorerna de tar 

upp som mest väsentliga ur en vardagsfunktionell synvinkel är kondition, styrka, rörlighet och 

koordination. Det är ofta de fysiska faktorerna som avgör hur vi mår mentalt, och har visats 

vara av betydelse för fysisk och psykisk balans samt inlärning. Enligt Skolverket (2011) är 

fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil grundläggande för människors välbefinnande. 

Positiva upplevelser av fysisk aktivitet under uppväxtåren har stor betydelse för om vi väljer 

att vara fysiskt aktiva senare i livet.  

För att träning ska kännas meningsfull bör man utvärdera och uppmärksamma resultaten. Det 

kan till exempel vara förbättrad prestationsförmåga, trötthetsupplevelse, viktreduktion, 

styrkeutveckling, uppmätt syreupptagningsförmåga, bättre rörlighet, upplevd hälsa, mindre 

värk, bättre psykisk balans, och inte minst det som går att iaktta i spegeln (Engström, 2010). 

Fysisk aktivitet har enligt Riksidrottsförbundet (2009) en grundläggande betydelse för fysisk 

prestation och kroppsutveckling, och förbättrar fysiska faktorer som muskelstyrka, kondition 

och hållfastheten i senor och ligament. De nämner även psykiska effekter som exempelvis 

ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga och ökad 

inlärningsförmåga. Det är en central del i barns energibalans och motoriska, sociala och 

personliga utveckling.  

 

Wiking & Lindström (2005) menar att träning gör att man efterhand känner sig starkare, 

uthålligare, piggare och mer tillfreds. Genom att träna några gånger per vecka kan man 

komma i form på bara någon månad. De skriver vidare att träning kostar lite i tid men ger 

istället bättre ork, kreativitet, koncentrationsförmåga. Det gör också att man får en mer positiv 

inställning och bättre självkänsla. Larsson & Bergström (2002) menar att all fysisk träning där 

pulsen stiger förbättrar konditionen och gör att man efter en tids träning kommer att vara 
mindre trött under dagen och få en bättre nattsömn. De skriver även att den psykiska hälsan 

påverkas i positiv bemärkelse. Regelbunden motion gör att man inte känner stress, ilska och 

depressioner i samma utsträckning som de som inte tränar. Fysisk aktivitet gör att man orkar 

mer både fysiskt och psykiskt, i skolan och på fritiden. Kropp och själ hänger samman i en 

helhet och därför menar de att fysisk aktivitet även kan ge effekter som stärkt självförtroende 
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(Larsson & Bergström, 2002). Sammantaget är alltså idrott och fysisk aktivitet bra för hjärna 

och hjärta samt dessutom roligt.  

 

3.1.2. Fysisk aktivitet och stress 

Ordet stress är enligt Rydqvist & Winroth (2002) synonymt med påfrestning. När kroppen 

utsätts för stress svarar den genom någon form av anspänning. Stressreaktion kan vara av 

både negativ och positiv karaktär, beroende på balansen mellan krav och förmåga. Wiking & 

Lindström (2005) skriver att anspänning i lagom mängd är mer utvecklande än nedbrytande. 

Däremot när stressen blir för hög eller när avspänningen mellan stressmomenten blir för kort 

påverkar det oss i negativ bemärkelse. Vid korttidsstress utsöndras stresshormonerna 

noradrenalin och adrenalin som ger kroppen en "kick". Vid mer långvarig stress höjs istället 

nivåerna av kortisol i kroppen, vilket ger en rad fysiologiska och psykologiska effekter; ökad 

hjärtfrekvens, ökat blodtryck, muskelspänningar, sömnproblem, svettningar och minskad 

förmåga att tänka klart för att nämna några. Även Maltén (2002) belyser problemet och menar 

att långvariga tillstånd av oro, stress och ångest påverkar hjärnans funkton i negativ 

bemärkelse och leder ofta till trötthet, psykisk instabilitet, samt uppmärksamhets- och 

koncentrationssvårigheter. Wiking & Lindström (2005) menar vidare att fysisk aktivitet är 

bevisat stresshämmande, att man blir gladare och får lättare att klara av arbete eller studier. 

Motion är därför ett viktigt hjälpmedel till att förebygga och motverka negativ stress. De 

nämner även fysisk aktivitet som en förebyggande åtgärd mot utmattningsdepression, även 

kallad utbrändhet.  

Även musik är ett bra hjälpmedel till att förebygga och motverka stress. Genom att lyssna på 

lugn musik med jämn puls slappnar kroppens nervsystem av (Wiking & Lindström, 2005). 

Musik skapar glädje och verkar avstressande och kan därför öka koncentrationsförmågan. 

(Fransson & Sandström, 2006).  

 

3.2. Rörelseapparaten - grunden till fysisk aktivitet 
 

Rörelseapparaten består av skelett, muskler och leder, och dess funktion är beroende av 

nervsystemet och de syretransporterande organen, såsom lungor och hjärta. För att kunna 

utföra en rörelse skickas impulser från nerver till musklerna som gör att de stimuleras. Det i 

sin tur gör att muskelfibrerna, med hjälp av syre från lungorna, kontraheras (Behnke, 2008).  

Dessa organ är som Rydqvist & Winroth (2002) skriver, anpassade till ett liv i rörelse och är 

därför beroende av fysisk aktivitet för att fungera väl. Även Wiking & Lindström (2005) 

menar att alla delar av kroppens rörelseapparat går att påverka med hjälp av fysisk aktivitet. 

Det stärker och stabiliserar skelettet, det ökar mängden ledbrosk och gör det tjockare och 

stabilare, det stärker och förbättrar musklernas och nervsystemets funktioner och ökar 

syretransporteringsförmågan.  

 

3.2.1. Musklernas uppbyggnad och funktion 

När man läser om röstens funktion upptäcker man snabbt att mycket handlar om muskler. 

Muskler som kontrollerar andningen, muskler som påverkar hållningen, muskler som 

kontrollerar käken och muskler som kontrollerar röstorganet – struphuvudet och ansatsröret.   

I kroppen finns tre typer av muskelvävnad; glatt muskulatur, hjärtmuskulatur och 

skelettmuskulatur (Behnke, 2008). Glatt muskulatur finns enligt Wiking & Lindström (2005), 
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i flera inre organ, exempelvis matsmältningsapparaten, under huden och i blodkärl. Den glatta 

muskulaturen  och hjärtmuskulaturen styrs enligt Johansson (2003) av det autonoma 

nervsystemet och kan inte styras av viljan. Skelettmuskulaturen däremot, är viljestyrd och 

utgör 40-45 procent av den totala kroppsvikten hos en vuxen person. Hos ungdomar före 

puberteten utgör den endast ca 20 procent av kroppsvikten. Det sker alltså en väsentlig ökning 

av muskelmassan under puberteten, främst hos pojkarna. Vid 16 års ålder kan de ibland vara 

upp emot 25 procent starkare än flickorna (Johansson, 2003).  

 

Skelettmuskeln är enligt Johansson (2003) uppbyggd av muskelfibrer, ordnade i 

muskelbuntar, omslutna av bindväv. När man aktiverar en muskel drar den ihop sig och 

fibrerna blir kortare (Malde, Allen & Zeller, 2009). Den kan även, som Behnke (2008) 

skriver, sträckas ut (töjbar) och återgå till sin normala längd (elastisk) när sträckningen 

upphör. Musklernas och senornas förmåga att utveckla kraft genom att fjädra tillbaka 

benämns av Johansson (2003) som spänst, en egenskap som betraktas som allt viktigare inom 

många idrotter. I samband med att muskelmassan ökar under puberteten, får många ungdomar 

problem med koordinationen. Genom att träna spänst utvecklas balansen och koordinationen, 

och musklerna kring lederna och bålen stärks (Johansson 2003). En avslappnad muskel kan 

stretchas ut med hjälp av en aktivering av andra muskler. Direkt när vi upphör att aktivera 

musklerna återgår de till viloläge (Malde, Allen & Zeller, 2009).  

 

Det finns enligt Johansson (2003) två olika typer av muskelfibrer. De flesta muskler 

innehåller båda fibertyperna, men oftast mer av den ena än den andra på grund av arv, 

funktion och träning (Behnke, 2008). Typ 1 är en uthållig fiber med långsam 

sammandragningshastighet och möjliggör arbete under en längre tid, exempelvis 

maratonlöpning. Det är också den här typen av muskelfibrer som står för den största delen av 

våra posturala muskler, exempelvis vad- och ryggmuskler. Typ 2 är explosiva fibrer med 

snabb sammandragningshastighet som ger mycket energi en kort stund men tröttas ut fort 

(Johansson, 2003). Kroppen har förmågan att själv välja fibertyp efter behov. Vid en liten 

muskelinsats används först typ 1-fibrerna, och behövs mycket kraft kopplas även typ 2-

fibrerna in. Endast vid maximal muskelsammandragning utnyttjas alla fibrernas 

arbetskapacitet (Wiking & Lindström, 2005). 

 

Många muskler i kroppen arbetar i par. Ibland som synergister i en dynamisk jämvikt; den ena 

muskeln stretchar ut sig för att den andra ska kunna dra ihop sig (t.ex. biceps och triceps), och 

ibland som antagonister; båda musklerna i paret aktiveras samtidigt och motverkar varandra 

(Malde, Allen & Zeller, 2009). När det gäller sång är det antagonistiska arbetet i 

andningsmuskulaturen av största vikt då det kontrollerar luftströmmen och ökar spänningen i 

adduktionsmusklerna i struphuvudet (Hansen 1993b). När man börjar träna med belastning 

märker man snabbt stora förbättringar, på grund av att den neuromuskulära effekten ökar. Det 

innebär bl.a. att koordinationen av muskelgrupper - antagonister och synergister blir bättre, 

och att antagonisterna slappnar av (Johansson, 2003).  

 

3.2.2. Nervsystemets betydelse för rörelse 

Enligt Zangger Borch (2008) påverkas röstens funktion även av hormoner, nervsystemet och 

psykets välbefinnande. Nervsystemet tar emot information från både den egna kroppen och 

den yttre miljön. Vissa reaktioner går som Wiking & Lindström (2005) beskriver, inte att 

styra med viljan. Du kan exempelvis inte styra när hjärtat ska slå eller när matsmältningen ska 

börja arbeta. Det är kopplat till det autonoma nervsystemet. De reaktioner du kan styra 

viljemässigt är de som är kopplade till det somatiska nervsystemet, i första hand rena 



 

11 

 

motoriska rörelser (Wiking & Lindström, 2005). Motoriska nerver skickar impulser till 

musklerna som gör att de stimuleras, som i sin tur gör att muskelfibrerna kontraheras 

(Behnke, 2008). Nervcellerna sänder och tar emot signaler från rörelseapparaten. Det gör att 

du till exempel kan hålla balansen och röra dig på ett funktionellt sätt. Om impulserna från 

nervcellerna kommer till fel muskelcell eller i fel ordning leder det till en felaktig rörelse. När 

en rörelse har tränats in behöver man inte tänka på den varje gång man utför den (Wiking & 

Lindström, 2005). Ett bra exempel på det är sång. Som med all annan teknik krävs en större 

ansträngning i början än när man blir van och vältränad på området (Zangger Borch, 2008). 

Ett annat bra exempel på detta är att cykla. Det krävs en del övning i början, men  när man väl 

lärt sig det och banat in det i nervsystem så behövs ingen större ansträngning för att klara av 

det. För varje gång du cyklar tränar du upp koordinationen och blir lite bättre på det. Det är 

också nervsystemet som gör att vi kan använda exakt rätt mängd kraft för att uppnå det 

avsedda resultatet (Wiking & Lindström, 2005). Inom sång är det som Zangger Borch (2008) 

framhåller, oerhört viktigt. För stark muskelaktivitet stjälper mer än hjälper, och för svag 

aktivitet medför spänningar i struphuvudet.   

 

3.3. Andningen - sångarens grundpelare 
 

Att andas är något som är väsentligt för all mänsklig aktivitet. När vi andas fylls lungorna, via 

luftstrupen och luftrören med syrerik luft. Längst ut på luftrören sitter lungblåsor, täckta av ett 

nät av kapillärer som tar upp syret ur den luft vi andas in (Wiking & Linström, 2005). 

 När man andas ut maximalt finns det alltid ca 1-1,5 liter luft kvar i lungorna. Detta kallas 

restvolym. Den luftmängd som vi faktiskt använder kallas vitalkapacitet och det är vad vi som 

sångare har att arbeta med (Zangger Borch, 2008). Vitalkapaciteten går att påverka genom 

uthållighetsträning (Wiking & Lindström, 2005).  

 

I sång är ofta fraserna längre och luftåtgången större än i tal. Därför använder vi som 

Sundberg (2001) skriver en väsentligt större andel av vitalkapaciteten vid sång än i normalt 

tal. Det verkar som att man under sångutbildning lär sig använda en större andel av luften 

genom att pressa ihop lungorna mera (Sundberg, J. 2001). 

 

Lungorna består av en svampliknande vävnad som varken kan vidgas eller dra ihop sig på 

egen hand (Malde, Allen & Zeller, 2009). Bröstkorgens rörelser leder enligt Behnke (2008) 

till en tryckförändring inne i brösthålan, vilket i sin tur leder till att luft går in eller ut ur 

lungorna. Andningen är alltså beroende av rörelser i bröstkorgen. För att kunna göra dessa 

rörelser krävs, som vid all typ av rörelse, muskler. Och i likhet med andra muskler går dessa 

att stärka genom fysisk träning.  

 

3.3.1. Andningsmusklerna 

Andningsapparaten består i huvudsak av två antagonistiska muskelsystem: 

interkostalmusklerna som vidgar och sammantränger bröstkorgen, och diafragman och 

bukväggsmusklerna som sänker respektive höjer golvet i bröstkorgen (Zangger Borch, 2008). 

En av de viktigaste och den mest omtalade muskeln i såväl andnings- som sångsammanhang 

är diafragman. Det är en stor kupolformad inandningsmuskel som fäster i nedre kanten av 

bröstkorgen. I ursprungsläge ser den ut som en uppochnervänd skål och när den aktiveras 

plattas den ut. När diafragman kontraheras dras dess centrum nedåt och gör att brösthålans 
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utrymme blir större, vilket gör att trycket förändras (Behnke, 2008). Som Sundberg (2001) 

uttrycker sig: golvet i bröstkorgen sjunker och bröstkorgsvolymen ökar, vilket medför att 

lufttrycket i lungorna faller och luft strömmar in. Diafragman är i motsats till vad många tror, 

en viljestyrd muskel. Antagonisten till diafragman är bukväggsmusklerna som enligt Malde, 

Allen & Zeller (2009) består av tre lager av tunna, starka och smidiga muskler runt buken. 

När de aktiveras pressas mellangärdet uppåt – bröstkorgens volym minkar och diafragman 

återgår till ursprungsläge (Sundberg, J. 2001; Hansen, 1993b).  

 

Det antagonistiska arbetet mellan in- och utandningsmusklerna ger kontroll över 

luftströmmen och ökar spänningen i adduktionsmusklerna i struphuvudet. Stämläppens 

motstånd mot lufttrycket ökar och det blir en hög kompression vilket i sin tur ökar antalet 

övertoner. När mellangärdet aktiveras sker en reflexbetingad ökad spänning i de muskler som 

sänker struphuvudet. När struphuvudet sjunker ökar längdspänningen i stämläpparna och 

volymen på resonansrummet i svalg och munhåla ökar. Det är en förutsättning för att kunna 

sjunga avspänt på höjden. Dessa funktioner kan utnyttjas till att kontrollera röstens klang. 

Ökad aktivitet i mellangärdet ger en slank ton, medan ökad aktivitet i bukväggsmusklerna ger 

större massa och varmare ton (Hansen, 1993b). 

 

3.3.2. Andning, sång och betydelsen av fysisk aktivitet 

Andningen är något som är oerhört betydelsefullt för röstorganets funktion (Sundberg, 2001). 

Det är enligt Zangger Borch (2008) ett av de viktigaste styrmedlen en sångare har. Hansen 

(1993a) menar att en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna arbeta framgångsrikt med 

sång är att du kan kontrollera andningen. Enligt Zangger Borch (2008) minskar en 

kontrollerad andning påfrestningen på stämbanden. Genom att skaffa sig en god 

andningsstrategi kan man leverera ett välanpassat luftflöde och lufttryck till musklerna i 

struphuvudet. Han menar vidare att det är en förutsättning för att hålla rösten i god kondition. 

Eftersom luft är en gas strävar den liksom alla andra gaser mot ett jämnt tryck. Om man 

upphör att aktivera inandningsmusklerna kommer bröstkorgen att sträva mot sitt 

ursprungsläge och dra ihop sig (Malde, Allen & Zeller, 2009). För att kunna hålla långa och 

jämna sångfraser krävs ett konstant lufttryck och ett balanserat luftflöde. Man behöver alltså 

hålla bröstkorgen mer vidgad än vid normal andning under en längre tid än normalt genom att 

bibehålla aktiviteten i inandningsmuskulaturen (Sundberg, 2001). 

 

När diafragman aktiveras pressas som tidigare nämnts mellangärdet nedåt ut mot 

bukväggsmusklerna som sträcks ut för att ge rum. Bukväggsmusklerna är alltså helt passiva 

och avslappnade under inandning (Malde, Allen & Zeller). På samma sätt kan man förklara 

muskelfunktionen hos t.ex. en fotbollsspelare som ska skjuta iväg bollen; baksidans lårmuskel 

måste slappna av för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt vid en rörelse där lårets 

framsida ska utveckla kraft (Johansson, 2003). Avslappnade bukväggsmuskler gör också att 

revbenen lyfter och ökar lungvolymen. Är man spänd i dessa muskler hindras alltså en 

optimal inandning. Det kan därför vara en fördel att ha tränade, starka, elastiska bukmuskler 
(Malde, Allen, & Zeller, 2009).  

 

Lufttrycket som bildas i lungorna är det som bestämmer röstens styrka. Det ger med hjälp av 

nervkopplingar en indirekt kontroll över vissa muskelfunktioner inne i struphuvudet och 

därmed kontroll över röstens egenskaper. Detta är vad som med sångtermer kallas stöd 

(Hansen 1993a). Zangger Borch (2008) beskriver stöd som kontroll över andningen - en 

balanserad aktivitet i musklerna som ger stöd åt struphuvudet. En vanlig missuppfattning är 
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att stöd är maximalt aktiverade stenhårda magmuskler. I verkligheten handlar det om att 

servera exakt rätt tryck till struphuvudet i förhållande till önskat resultat. Det krävs ett högt 

lufttryck när man vill sjunga högt och starkt, och ett lägre när man vill sjunga svagt eller i ett 

bekvämare tonläge. Han skriver vidare att det ofta är lungtrycket man egentligen talar om när 

man i sångsammanhang använder termen kraft. Som med all annan teknik krävs en större 

ansträngning i början än när man blir van och vältränad på området. För stark muskelaktivitet 

stjälper mer än hjälper, och för svag aktivitet medför spänningar i struphuvudet. 

 

När man utsätter kroppen för belastningar krävs enligt Hansen (1993)  mer syretillförsel än 

om den är i vila. Detta skapar vad Behnke (2008) kallar forcerad andning. Det gör man genom 

att öka bröstkorgens aktivitet, i hastighet och/eller volym. Hos otränade personer har man sett 

att belastning ofta medför en högre andning med en aktiv rörelse bröstkorgens övre parti. 

Detta är inte en optimal andning under sång och medför ofta spänningar i axlar, skuldror och 

nacke (Hansen, 1993a).  
 

Fysisk träning som ger muskelstyrka och god kondition verkar positivt för andningen. Starka 

muskler hjälper till att bibehålla hållningen som är grunden i andningen och stödet, och en 

god kondition ökar syreupptagningsförmågan (Zangger Borch, 2008). Några typer av styrka 

som har viss betydelse för sång och röstanvändning är statisk styrka som förbättrar 

hållningen, uthållighetsstyrka och komplex styrka. Inom sång såväl som inom 

uthållighetsidrotten där inte bara hjärta och lungor ska fungera bra, bör även de muskler som 

under lång tid utsätts för upprepningar tränas upp. Att träna uthållighetsstyrka innebär att 

träna muskelfibrerna av typ 1 som tål långvarigt arbete (Johansson, 2003). Inom sång krävs 

att man har kontroll på flera funktioner samtidigt; andning, hållning, resonansrum, samt den 

konstnärliga gestaltningen i form av text, uttryck och interpretation. Komplex styrka beskriver 

Johansson (2003) som träning där man försöker få så många egenskaper och sinnen som 

möjligt att ingå. Det kan exempelvis innehålla styrka, koordination, balans, bål- och 

ryggstabilisering och funktionell rörlighet. 

 

3.4. Kondition 
 

Andning är något som även är av betydelse för den idrottsliga verksamheten. Vid högre 

arbetsbelastning kräver kroppen mer syre. För att öka kroppens förmåga att tillgodogöra sig 

av syret vi tillför krävs konditionsträning. Kondition är menar Rydqvist & Winroth (2002), 

den viktigaste funktionen att träna. Det är konditionen som avgör hur mycket vi orkar och hur 

vi upplever ansträngningen i vardagslivet. Uthållighet är något som är av största vikt då det 

påverkar oss både fysiskt och mentalt. Hjärnan som enligt Maltén (2002) styr och påverkar 

hur vi mår, lär och presterar påverkas av vår uthållighet. Man kan därför anta att uthålligheten 

är av betydelse för såväl sång som idrott, samt vår fysiska och mentala kapacitet i skola och 
samhälle. Hur bra kondition vi har beror enligt Wiking & Lindström (2005), på arv, ålder och 

framförallt på hur mycket vi tränar.  

 

En väsentlig muskel i sammanhanget är hjärtat. Det är ungefär lika stort som en knytnäve och 

består av muskelceller som bildar muskelväggar (Johansson, 2003). Hjärtat är vår viktigaste 

muskel, och eftersom den är just en muskel kan den i likhet med skelettmusklerna tränas  så 

att det ökar i storlek och pumpkapacitet. Det gör att det får en större slagvolym, att det kan 

pumpa ut mer blod per slag. Efter bara någon månads träning svarar hjärtat med att växa och 

vi upplever en bättre kondition. För att hjärtat ska må bra behöver det stimuleras minst två-tre 

gånger i veckan med träning som ger en puls på över 130 slag per minut (Wiking & 

Lindström, 2005). Hjärtat fungerar som kroppens pump och förser hela kroppens organ, 
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muskler och vävnader med syre (Johansson, 2003). Pumpfrekvensen, eller pulsen, påverkas 

också i stor utsträckning av hur mycket man tränar. Vilopulsen kan variera från ca 40 slag per 

minut hos en vältränad person, upp till över 80 slag per minut hos en sämre tränad person 

(Wiking & Lindström, 2005). Blodet styrs till de organ som har störst behov av syre just vid 

det tillfället. Hjärnan och nervsystemet kräver dock alltid en viss mängd syre. Vid 

muskelarbete går ca 70 procent av syret till de aktiva musklerna (Johansson, 2003).  

 

Syreupptagningsförmåga är vad vi i vardagstal kallar kondition. Det är, som Wiking & 

Lindström (2005) skriver, inte ett mått på hur mycket syre vi kan ta upp i lungorna, utan ett 

mått på kroppens förmåga att bränna fett och kolhydrater vid tillgång till syre. Personer med 

lite sämre kondition har alltså en lägre syreupptagning. Vid högre arbetsbelastning behövs 

tillgång till mer syre och otränade personer börjar därför "flåsa", andas hastigare mycket 

tidigare än tränade personer. I vila inandas en vuxen person i genomsnitt 5-6 liter luft per 

minut, medan det under maximal press kan krävas mellan 100 och 200 liter per minut. När 

syretillgången är för låg kan kroppen tvinga fram syre genom anaerobt spjälkningsarbete 

varvid mjölksyra bildas. Mjölksyrabildande träning sliter mycket på kroppen och ökar risken 

för belastningsskador. Anaeroba processer uppstår vid för dålig syretillförsel, för hårt arbete, 

för snabbt ökad belastning eller statiskt arbete. Genom att uthållighetsträna kan man öka 

antalet kapillärer, vilket påverkar syreupptagningsförmågan i positiv bemärkelse. Syret 

kommer lättare in i musklerna och blodet kan spridas på fler kärl, vilket gör att trycket på 

hjärtat minskar (Wiking & Lindström, 2005). En dålig syreupptagningsförmåga kan leda till 

sämre teknik, ökad skaderisk, och koncentrationen och förmågan att fatta beslut minskar 

(Johansson, 2003).  

 

3.5. Hållning 
 

Även hållning är ett centralt begrepp inom både idrott och sång. Zangger Borch (2008) skriver 

att en god hållning är grunden för god sångteknik och ökar möjligheten att kontrollera 

andningen. Inom idrotten är hållningen väsentlig för att kunna utföra funktionella rörelser och 

för att minska risken för skador (Rydqvist & Winroth, 2002). När man står upp krävs en viss 

muskelaktivitet – annars skulle man falla ihop. Dessa muskler kallar vi hållnings- eller 

posturala muskler (Hansen, 1993). Dessa muskler består främst av uthålliga muskelfibrer (typ 

1) med låg sammandragningshastighet (Johansson, 2003). I sång arbetar man mycket med att 

etablera en stadig utgångsposition, och då läggs stor vikt på dessa muskler (Hansen, 1993). 

McCallion (1998) skriver om hållningens vikt när det gäller alla typer av röstliga 

framträdanden. En bristande grundhållning resulterar ofta i onaturliga rörelser och spänningar 

i bland annat axlar nacke när du går upp på scenen.  

 

"Above all we shall be concerned with the relationship between the head, the neck, and 

the back, because this will determine what we are doing with the rest of the body, 

including the voice" (McCallion, 1998, s.9).  

 

Hansen (1993b) menar att man måste lära sig vilken muskelaktivitet som är nödvändig och 

vilken man bör undvika. För att kunna utnyttja sin röst på ett optimalt sätt krävs att hela 

kroppen är i balans. Vristens framsida och bäckenet är, enligt Zangger Borch (2008), grunden 

för vårt balanssystem. Hela den övriga kroppen staplas ovanpå dessa baspunkter.  
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3.5.1. Hållning ur ett fysiologiskt perspektiv 

En väsentlig del av en god hållning utgörs av ryggraden. Ryggraden är enligt Behnke (2008) 

en pelare med 33 kotor som hålls samman av muskler och ligament. Den kan delas in i fem 

grupper: nacken, bröstryggen, ländryggen, korsryggen och svanskotan. Tittar man på 

ryggraden från sidan så kan man se fyra kurvaturer; konvexa i nacken och ländryggen, och 

konkava i bröstryggen och korsryggen. När kroppens tyngdpunkt ändrar sig vid exempelvis 

viktökning eller skador kan även kurvaturen ändras och öka eller minska (Behnke, 2008).  

Många upplever smärta i svankområdet när de står länge i samma ställning, vilket beror på att 

de har för stor svank när de står upp, och/eller sjunker ihop i ryggen när de sitter. Detta blir en 

överbelastning på höft- och svankmusklerna, vilket leder till att man får ont. Det är även bra 

att undvika onödiga spänningar i exempelvis axlar, armar, nacke och ansiktsmusklerna 

(Hansen, 1993a).  

 

Många sångare upplever att starka ryggmuskler även kan hjälpa till att stabilisera stödet i 

andningsorganet. En ryggmuskel som ofta nämns i sångsammanhang är lattisimus dorsi som 

sitter bakom lungan (Zangger Borch, 2008). Det är enligt Behnke (2008) en stor ryggmuskel 

som fäster i de nedersta revbenen, ländkotorna, höftbenet och skulderbladet. Den passerar 

armhålan och fäster på den främre delen av överarmen. Det är en väldigt viktig muskel för 

simmare. Zangger Borch (2008) kallar den för "rockmuskeln". Aktivering av muskeln kan 

hjälpa till att avleda eventuella spänningar i struphuvudet (Zangger Borch, 2008).  

 

3.5.2. Ungdomar och hållning 

Under puberteten sker en kraftig tillväxt av såväl skelett som muskulatur. Det är då viktigt att 

muskelstyrkan utvecklas för att kunna stabilisera det växande skelettet. Alla våra fysiska 

egenskaper utvecklas under den här tiden och kan tränas upp ytterligare. Det är en mycket bra 

period för att utveckla den allmänna styrkan, både för pojkar och flickor (Johansson, 2003). 

Han skriver vidare att många ungdomar är dåligt förberedda i bål- och ryggmuskler i 

förhållande till de krafter de utsätt för (Johansson, 2003). Zangger Borch (2008) skriver att 

många vid vuxen ålder har förlorat den goda hållningen och försvagats i de mag- och 

ryggmuskler som är viktiga för röstens funktion. Det är vanligt
1
 att ryggen sjunker ihop och 

axlarna åker fram. Därför är det viktigt att ha en stark ryggmuskulatur och stretchade 

bröstmuskler. Många idrotter ställer höga krav på bålstabilitet eftersom det utgör centrum för 

kraftutveckling (Johansson, 2003). Man kan därför anta att ungdomar som ägnar sig åt idrott 

och träning har en stabilare hållning än de som inte gör det. En god hållning kan i början vara 

tröttsam för musklerna i bröstryggen, men genom lättare styrketräning, stretching och en 

medvetet god hållning kan du snabbt träna upp hållningen (Zangger Borch, 2008). Johansson 

(2003) lyfter fram isometriska eller statiska rörelser som kräver stor styrka utan att det sker 

någon yttre rörelse, exempelvis plankan eller korset*. Statisk styrka passar utmärkt för att 

träna upp bål- och ryggmusklerna eftersom deras uppgift är att upprätthålla en bra 

kroppsposition. Det stabiliserar lederna och förbättrar hållningen.  Kroppshållningen påverkar 

oss inte bara fysiskt, utan även psykisk. Genom att stärka kroppshållningen stärker vi även 

självbilden (Wiking & Lindström, 2005). 

   

                                                 
*
Övningar för att träna upp bl.a. styrka och bålstabilitet. 
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3.6. Uppfattning, medvetenhet och kontroll av kroppen 
 

Något som många sångpedagoger framhåller som en väsentlig kunskap i sammanhanget är 

kroppskontroll och -medvetenhet. Malde, Allen & Zeller (2009) menar att det handlar om att 

bli medveten om sitt kinestetiska sinne - exakt vad och hur din kropp beter sig och svarar på 

signaler. De flesta klarar t.ex. att röra på en angiven kroppsdel utan att lägga fram den 

visuellt, exempelvis blunda och sätta höger pekfinger på huvudet. Personer som har ett svagt 

kinestetiskt sinne är de som inte vet var de har sin kropp, som ofta slår huvudet, krockar med 

saker eller på annat sätt missbedömer sin storlek eller styrka.  

 

3.6.1. Kroppsuppfattning inom sång och fysisk aktivitet 

Hansen (1993b) anser att för att kunna effektivisera användandet av rösten utgår man ifrån en 

grundregel: att använda minsta möjliga muskelkraft för att uppnå önskat resultat. Som sångare 

är det alltså viktigt att träna upp sin kroppskontroll för att komma fram till exakt hur mycket 

muskelaktivitet som krävs.  

Kroppsuppfattning kan påverkas genom träning. Inom idrotten är det, som Johansson (2003) 

belyser, av yttersta vikt att förstå de grundläggande mekaniska lagarna om olika krafters 

påverkan på vår förmåga och hur varje människas kroppsbyggnad påverkar slutresultatet. 

Detsamma gäller inom sång; för att kunna göra fria rörelser, finna balans och undvika 

spänningar (Malde, Allen & Zeller, 2009). Det går inte att sjunga utan muskelaktivitet och i 

början är det svårt att hitta balansen mellan aktivitet och avslappning. Många otränade 

sångare använder onödigt mycket kraft och energi och spänner sig lätt i muskler som inte alls 

behöver aktiveras (Hansen, 1993b). En motsvarande situation inom idrotten kan vara en 

golfspelare. Den erfarne spelaren använder exakt rätt muskler för att träffa bollen rent med 

högsta möjliga fart på såväl kroppsdelar som klubba. En amatörgolfare däremot har en 

tendens att ta i med musklerna, spänner sig och kramar för hårt med händerna kring klubban, 

viket ofta resulterar i dåliga slag (Johansson, 2003). Det är alltså viktigt att i ett tidigt stadium 

utveckla goda arbetsvanor – att slappna av och hitta ett avspänt läge för muskler som inte 

behövs och att bygga upp styrka och smidighet i de muskler som aktivt används i sång 

(Hansen, 1993b).  

 

3.6.2. Kroppsuppfattning och lärande 

God kroppsuppfattning är enligt Hammargren & Nordén (1984) betydelsefull både för barnets 

personlighetsutveckling och för dess inlärningsförmåga. En dålig uppfattning av olika 

kroppsdelars placering i förhållande till varandra, uppfattning av spänning och avspänning i 

olika delar av kroppen och uppfattning av kroppens och delarnas läge ofta leder till felaktiga 

rörelsemönster, speciellt rörelser som korsar kroppens mittlinje, och rörelser som kräver 

koordinationsförmåga. Det i sin tur kan ge problem med lateralitet och direktionalitet, vilka 

båda även har betydelse för läs- och skrivinlärning. Dålig kroppsuppfattning är ganska vanligt 

hos barn och kan även påverka deras välbefinnande, inlärningsförmåga, och intellektuella 

utveckling. 
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3.6.3. Koordination, balans och rörlighet 

Koordination förklaras av Johansson (2003) som samordning av kroppens olika 

muskelgrupper i förhållande till varandra och omgivningen. En god koordinationsförmåga 

möjliggör utförandet av ett antal komplexa rörelser samtidigt. Rydqvist & Winroth (2002) 

beskriver det som samspelet mellan nerver  och muskler.  

Balans är ett begrepp som är nära besläktat med koordination. Balans ur en fysiologisk 

synvinkel kan förklaras som ett upprätthållande system. Balansen är beroende av tre olika 

informationskällor; synen, receptorerna i muskler, senor, hud och leder, och av balansorganet 

i örat (Johansson, 2003). Balansförmågan och muskelkoordinationen styrs av hjärnstammen, 

som vi kan läsa om senare, och är helt beroende av den motoriska utvecklingen, som i sin tur 

är beroende av rörelse (Maltén, 2002). När man tränar koordination och balans förbättras 

nervsystemets förmåga att anpassa musklernas funktion. Förutom bålens och ryggens muskler 

och dess funktion för stabilisering av bäcken och ländrygg, är foten och dess muskler av 

betydelse för en god balans (Johansson 2003). Både koordination och balans fyller en central 

funktion inom sång. Det är viktigt att hitta tyngdpunkten och balansen i kroppen för att kunna 

koncentrera sig på tekniken, och ju fler tekniska saker du klarar av att göra samtidigt, desto 

bättre blir resultatet. Sång innehåller en stor del finmotoriska funktioner, och fysisk aktivitet 

hjälper, enligt Maltén (2002), till att stärka den finmotoriska förmågan. Larsson & Bergström 

(2002) menar att genom att använda sina muskler växer de och blir starkare vilket ger ett 

skydd och stöd för lederna. Det leder till att man får bättre balans och ökad rörlighet. Enligt 

Rydqvist & Winroth (2002) minskar en god koordination risken för skador och underlättar 

funktionella rörelser. De menar även att det finns klara samband mellan koordination, 

inlärning och stress. Under stress tenderar man att använda den mest dominanta hjärnhalvan. 

Detta begränsar förmågan till inlärning, kreativitet och kommunikation. Koordinativa rörelser 

skapar balans mellan hjärnhalvorna och hjälper oss därför att hantera stress på ett fördelaktigt 

sätt.  

 

Något man inte ska glömma bort, speciellt inte när man håller på med sång, är elasticitet och 

rörlighet. En vanlig bieffekt av att träna, speciellt anaeroba aktiviteter som exempelvis 

styrketräning, är att musklerna blir stelare. Musklerna anpassar sig till de krav som ställs på 

dem, på samma sätt som huden gör när den vid en ökad påfrestning bildar ett hårdare och 

tjockare lager (Wiking & Lindström, 2005). De tar dock upp några exempel på idrottsformer 

som framstår som smidigare än andra, och nämner blad annat gymnaster, simmare och 

dansare. Med hjälp av rörlighetsträning kan vi bli snabbare, mjukare och mer explosiva i våra 

rörelser. Korta och strama muskler hindrar oss från att kunna utnyttja ledens hela 

rörelseomfång. För att kompensera använder kroppen istället andra leder och muskler som blir 

överutnyttjade, vilket i sin tur skapar obalans mellan muskelgrupperna. På sikt kan det leda 

till överbelastningsskador (Rydqvist & Winroth, 2002).  

 

Att träna rörlighet och att stretcha är något som är självklart inom idrotten. Det man ofta 

glömmer är att det är minst lika viktigt när man håller på med sång. Zangger Borch (2008) 
framhåller vikten av att värma upp och sjunga upp före, och sjunga ned och stretcha både röst 

och kropp efter varje sångtillfälle. Han nämner även vikten av att arbeta med elasticitet och 

avspändhet. Johansson (2003) skriver att rörlighetsträning ger ökad muskelstyrka, minskad 

skaderisk och bättre koordination. En sämre rörlighet beror inte uteslutande på hårt 

muskelarbete, utan kan även vara ett resultat av för mycket stillasittande eller slarv med 

uppvärmning och stretchning. Rörlighetsträning är ett viktigt inslag både före och efter en 

aktivitet, i form av uppvärmning som innehåller stora aktiva rörelser för att väcka kroppen 
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och nervsystemet, och nedvarvning följt av stretching för att återställa rörligheten i 

musklerna. Rörlighetsträning är något som det ofta slarvas med inom idrotten. 

 

3.7. Uppvärmning inom sång och idrott 
 

Att värma upp är ett väsentligt inslag inom både idrott och sång och tjänar ett gemensamt 

syfte. Uppvärmning fyller enligt Wiking & Lindström (2005), två primära funktioner. Att 

förbereda lederna genom att ökad produktionen av ledvätska, och att höja temperaturen i 

musklerna. Båda verkar skadeförebyggande och förbereder kroppen för en ansträngning. När 

temperaturen i kroppen höjs går alla reaktioner i kroppen snabbare, vilket i sin medför en 

bättre koordinationsförmåga.  

 

Zangger Borch (2008) menar att det krävs mycket energi för att åstadkomma även moderata 

röstaktiviteter. Det behövs kroppslig närvaro, kraft och energi för att ge rösten möjlighet att 

prestera. Innan man börjar sjunga är det viktigt att värma upp kroppen så att blodkärlen 

förstoras och kan transportera mer syre till musklerna. Den ökade syretillförseln och 

sammandragning och utsträckning av musklerna gör att temperaturen i musklerna ökar och 
gör dem smidigare vilket minskar risken för belastningsskador. Även Behnke (2008) skriver 

om fördelarna med att värma upp musklerna. Han skriver om musklernas viskositet, som kan 

förklaras genom att jämföra med motorolja i en bil. Viskositeten, dvs. tjockheten hos oljan 

beror på temperaturen - den är trögflytande vid låg temperatur och tunnas ut när temperaturen 

stiger. Genom att värma upp innan fysisk aktivitet förändras musklernas viskositet av den 

ökade temperaturen i muskelvävnaden, vilket gör att muskeln lättare klarar av ansträngningen.  

 

Inte bara musklerna gynnas av att värma upp kroppen utan, som Wiking & Lindström (2005) 

skriver, även lederna. I lederna finns ledbrosk, vars uppgift är att minska friktionen i lederna. 

När du rör på dig får ledbrosket näring och blir tjockare. För att undvika onödigt slitage på 

lederna är det därför viktigt att värma upp ordentligt. De skriver vidare att regelbunden 

träning i lagom dos gör att ledbrosket blir tjockare mer permanent, och gör lederna mer 

stabila.  

 

3.8. Ungdomars motionsvanor 
 

Inlärningsförmågan är beroende av huruvida rörelsebehovet är tillgodosett eller ej. Svenska 

ungdomar rör sig allt mindre och den tid skolan erhåller för fysiska aktiviteter är till viss del 

avgörande för aktivitetsnivån (Maltén, 2002). Läroplanen säger att skolan ska sträva efter att 

kunna erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Skolan skall även 

sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter 

(Skolverket, 2011). Det svenska skolsystemet ligger näst sist i Europa vad gäller schemalagd 

fysisk aktivitet. Unga rör sig även mindre på fritiden nu än tidigare (Maltén, 2002). Mycket 

talar för att en växande grupp inaktiva barn och ungdomar kommer att leda till allt fler vuxna 

med sämre hälsa (Riksidrottsförbundet, 2009).   

 

Engström (2010) har funnit ett samband mellan levnadsförhållanden, social position och 

motionsvanor under uppväxten och ett fortsatt aktivt liv i vuxen ålder. Sambandet mellan 

utbildningsnivå och motionsutövande i vuxen ålder är starkt. Störst andel motionsutövare 

finns bland de högst utbildade (högskola mer än tre år), 60 procent, och lägst bland dem med 

lägst utbildning (grundskola), endast 25 procent. Han menar även att det finns ett påtagligt 

samband mellan social position under ungdomsåren och social position i vuxenlivet, och 
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därför kan man även anta att det finns ett samband mellan skolframgång och socialgrupp, och 

motionsvanor. Elever som lyckas bra i skolan är alltså de som är fysiskt aktiva, och det är de 

som vidareutbildar sig, fortsätter motionera och upplever ett mycket bra hälsotillstånd senare i 

livet. Han skriver vidare att man även kan urskilja ett samband mellan storlek på bostadsort 

och andel motionsutövare, samt mellan vänners motionsvanor och det egna utövandet. Ju 

större stad, respektive ju fler vänner som motionerar, desto fler ägnar sig åt motion 

(Engström, 2010). 

 

En studie av idrottsvanorna hos ungdomar på utvalda platser i Sverige visar på stora 

skillnader i regelbunden fysisk aktivitet på fritiden. Genomgående var dock pojkar mer aktiva 

än flickor. Man kan alltså säga att intresset för idrott är både könsrelaterat och kontextuellt 

betingat (Larsson 2000). En annan väsentlig faktor som Larsson (2000) belyser 

sammanhanget är tillgången till idrottsföreningar. Betydligt fler än hälften av alla barn och 

ungefär hälften av alla tonåringar är aktiva medlemmar i idrottsföreningar. Enligt Engström 

(2005) är det som i första hand skiljer tonåringar med låg fysisk aktivitet från de med hög 

aktivitet är att de står utanför den organiserade idrotten. Enligt en undersökning om 

tonåringars idrottsvanor har andelen medlemmar i föreningar ökat påtagligt sedan 60-talet. 

Samtidigt har det skett en tydlig minskning av spontan idrottsverksamhet utanför förening. 

Det är idag alltså idrottsrörelsen som står för den huvudsakliga delen av ungdomars fysiska 

aktivitet (Engström, 2005). Spontanidrotten, som var den vanligaste aktivitetsformen under 

60- och 70-talet, hade nästan försvunnit i slutet på 80-talet, men ökade något under 90-talet. 

Nu förekommer spontanidrott i helt nya former som t.ex. skateboard och inlines.  

 

För de ungdomar som inte återfinns i den organiserade idrotten spelar skolan en viktig roll. 

Enligt både den gamla, (Lpo 94) och den nya (Lgr 11) lärplanen ska skolan sträva efter att 

kunna erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Ett av målen som 

alla barn ska uppnå när de gått ur grundskolan är att ha grundläggande kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa samt ha förståelse for den egna livsstilens betydelse for 

hälsan, miljön och samhället (Skolverket, 2011). En av de viktigaste punkterna i främjandet 

av folkhälsan är hälsofrämjande vardagsarenor. Skolan är en viktig vardagsarena då den når 

alla barn, men få skolor har idag resurser att leva upp till läroplanens mål om daglig fysisk 

aktivitet eller möjligheten att ge eleverna tillräckliga kunskaper om den egna livsstilens 

betydelse för hälsan (Partheen & Persson, 2007).  

 

3.9. Fysisk aktivitet och lärande 

I en slutrapport från myndigheten för skolutveckling framgår att elever klarar skolan bättre 

om de rör på sig mer. De blir gladare och får lättare att koncentrera sig, vilket gör att det blir 

lugnare i klassrummen. Detta leder i sin tur till att eleverna bättre tar till sig kunskaper. För att 

lärande ska fungera bra måste eleverna även vara i god form och hjärnan vara i ett lärande 

tillstånd. Att trivas och må bra är förutsättningen för att utveckla förmågan att lära och att 

utvecklas. Det är möjligt i en miljö fri från stress och där barn och unga kan känna tillit och 

lugn, lust och nyfikenhet och kan koncentrera sig på uppgifterna 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005). 

 

Fysisk aktivitet förbättrar således inte bara kroppsutvecklingen och fysiska faktorer som 

muskelstyrka och hållfastheten i senor och ligament. Det är även en central del i barns 

energibalans och motoriska, sociala och personliga utveckling (Riksidrottsförbundet, 2009). 

Hjärnan är som Hammargren & Nordén (1984) framhåller, något som i allra högsta grad 

påverkas av ett fysiskt aktivt liv. De psykologiska effekterna av fysisk aktivitet är både kort- 
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och långsiktiga. De direkta effekterna är bland annat minskad aggression, anspänning, oro, 

ängslan och nedstämdhet (Hassmén, 2000a). Långvarig oro och stress är något som påverkar 

lärandet i negativ bemärkelse (Maltén, 2002). Fysisk aktivitet sänker enligt Hammargren & 

Nordén (1984) även koncentration av stresshormoner i blodet, vilket minskar känslan av 

stress och belastningen på hjärtat. Hassmén (2000a) säger vidare att en av de mer långsiktiga 

effekterna är ett ökat självförtroende. Genom fysisk aktivitet får vi en bättre hållning, minskad 

vikt och starkare muskulatur vilket för många unga leder till en förbättrad självbild. Även 

Hammargren & Nordén (1984) anser att fysisk aktivitet ger ett ökat välbefinnande, stärkt 

självförtroende och bättre koncentrationsförmåga. Flera forskare, bland annat Ericsson 

(2003), Hammargren & Nordén (1984) och Kostenius-Foster (2002) hävdar att 

inlärningsförmågan påverkas positivt av fysisk aktivitet. Resultaten från Ericssons (2003)  

studie om sambandet mellan fysisk aktivitet, inlärning, motorik och koncentrationsförmåga, 

uppvisade flera positiva effekter av fysisk aktivitet. Hon nämner bland annat bättre 

koncentrationsförmåga, motorik och skolprestationer. Minnet förbättras, förmågan att lösa 

problem och ta beslut ökar och förbättrade kunskaper i läsning och matematik har noterats 

(Keays & Allison, 1995).  

 

Det nämndes tidigare att även kroppsuppfattningen förbättras av fysisk aktivitet. Något som 

Hammargren & Nordén (1984) framhåller som betydelsefullt för personlighetsutveckling och 

inlärningsförmåga. Det är ganska vanligt bland barn och kan påverka deras välbefinnande, 

inlärningsförmåga, och intellektuella utveckling. En dålig kroppsuppfattning leder ofta till 

felaktiga rörelsemönster, som kan ge problem med lateralitet och direktionalitet, vilka har 

betydelse för läs- och skrivinlärning (Hammargren & Nordén, 1984). 

 

3.9.1. Hjärnans betydelse för lärandet samt hur den påverkas av fysisk aktivitet 

Något som spelar en stor roll när det gäller såväl sång som övrig inlärning är hjärnan. Dels är 

det den som styr vår kropp, men det är också den som tar in, lagrar och bearbetar ny 

information. Hjärnan kan enligt Maltén (2002) delas i tre delar; hjärnstammen, mellanhjärnan 

och hjärnbarken. Han menar vidare att vårt "jag", vår identitet skapas i samverkan mellan de 

tre delarnas olika funktioner. Hjärnstammen kan liknas vid vår kraftgenerator och fungerar 

som en strömbrytare eller termostat. Härifrån kontrolleras funktioner som exempelvis, hjärtat, 

andningen och blodtrycket. Hjärnstammen styr även vår medvetandenivå, sömn, 

uppmärksamhet, koncentration och impulsivitet. Det betyder att den påverkar vår 

inlärningsförmåga. Den har stor betydelse för utvecklingen av motorik och styr 

muskelkoordinationen. För att stimulera utvecklingen av grov- och finmotorik krävs rörelse. 

Den reglerar även balans- och rörelseförmågan i samverkan med balansorganet i örat och 

synen. Hjärnstammen står även för det vi kallar självbevarelsedrift. När vi blir stressade eller 

utsätts för hot aktiveras hjärnstammen och gör att vi handlar reflexmässigt. Sömn, kost, 

motion och tillgång på frisk luft är alla saker som påverkar hjärnstammens funktion. Maltén 

(2002) menar därför att inlärningsförmågan påverkas av huruvida rörelsebehovet är 

tillgodosett eller ej.  

Hjärnbarken är den del av hjärnan som styr tänkandet - problemlösning, förnuft, känslor, 

minne och viljestyrda handlingar. Den skapar förmågan till språk, läsning, skrift, 

kommunikation och intelligens. Det är hjärnbarken som hjälper oss att analysera och 

reflektera och som gör att vi kan tänka logiskt. Den består av två halvor; höger och vänster 

hemisfär. Den vänstra halvan är specialiserad på språkliga, verbala och analytiska funktioner, 

medan den högra styr vår rumsliga, kreativa och syntetiska förmåga (Maltén, 2002). Flera av 

hjärnbarkens funktioner är av betydelse för att nå framgång inom skolans värld. Eftersom 
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hjärnans delar opererar i samverkan påverkas hjärnbarken till stor del av funktionaliteten i 

hjärnstammen. Man kan därför anta att skolframgång, i likhet med hjärnstammen, är beroende 

av sömn, kost och motionsvanor.  

Mellanhjärnan fungerar som ett omkopplingsområde mellan hjärnstammen och hjärnbarken. 

Härifrån styrs känslor, motivation, attityder, engagemang, och humör. Även dessa saker är 

avgörande för vår lärande tillstånd och påverkas i likhet med tidigare nämnda egenskaper av 

vår livsstil. Obalans i mellanhjärnan kan resultera i ångest, depressioner och ibland 

hallucinationer. Mellanhjärnan har stor betydelse för lärandet, eftersom det är den som förser 

oss med motivation. "Mellanhjärnan kan varken läsa eller skriva, men den hjälper oss att 

känslomässigt prioritera vad som 'känns rätt', ger oss en 'puff'. Den avgör vad som känns sant 

och betydelsefullt" (Maltén, 2002, s.37). Förmågan till koncentration och uppmärksamhet, 

samt förmågan att lagra information i minnet är egenskaper som regleras av mellanhjärnan, 

och som påverkas av emotionellt och fysiskt välbefinnande. Lärandet och känsloupplevelser 

verkar i symbios: utan lust - inget lärande (Maltén, 2002).  

 

3.9.2. Lärandeteorier 

Säljö (2000) beskriver lärande på följande sätt:  

 

"Lärande kan sägas vara en naturlig och nödvändig aspekt av mänskliga verksamheter, 

människor har alltid lärt och delat med sig av kunskaper till varandra. Hela vår 

samvaro bygger på detta" (Säljö, 2000, s.47).  

 

Det finns ett uppenbart samspel mellan vetenskapliga teorier om lärande, utveckling och 

undervisning. Säljö (2005) menar att undervisning är avgörande för kunskapsutvecklingen hos 

eleverna, men ska inte ses som en orsak till lärande, utan måste förstås i ett större perspektiv. 

Att lära menar han, är att tillgodogöra sig delar av samhällets samlade kunskaper och 

färdigheter. Genom att exempelvis kunna läsa, skriva, räkna, sjunga, snickra och cykla 

utvecklas individen till att bli en del av en kultur.  

  

Tre lärandeteorier som Säljö (2000) tar upp är behaviorismen, kognitivismen och 

situationismen. Behaviorismen bygger på att lärande baseras på erfarenheter och att dessa 

erfarenheter förändrar människan. Teorin har sitt ursprung i den ryske fysiologen och 

psykologen Ivan Pavlov. Fokus ligger på elevernas beteende istället för på hur de tänker. 

Lärande sker hela tiden och är inte något som enbart är kopplat till skolor. Lärande är något vi 

tar med oss från olika situationer och samspel med andra människor.  

 

Kognitivismen fokuserar istället på människans tänkande. En framträdande person inom 

teorin är Jean Piaget, som menar att tänkandet utvecklas inifrån. Information tas in och 

registreras, det sker en förändring i hur vi ser på verkligheten vilket i sin tur påverkar hur vi 

anpassar oss till omgivningen. Resultatet, menar Piaget, påverkas av ålder och erfarenhet. 

Detta kallar han stadieteorin. Om eleven inte uppnått det utvecklingsstadium som krävs kan 
denne inte ta till sig av undervisningen på ett optimalt sätt. Eleven måste vara aktiv för att 

kunna ta emot information för att skapa sin förståelse för omvärlden.  

 

Siuationismens framträdande figur är Lev S. Vygotskij som menar att människan befinner sig 

i olika utvecklingszoner. Vi lär oss något i alla situationer vi befinner oss i och utifrån det går 

vi vidare i utvecklingen. Vi flyttas vidare till nästa utvecklingszon med hjälp av människor i 

vår omgivning som är mer kompetenta än oss själva och med stöd av vad vi lärt oss och kan. 
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En utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande, tänkande och 

handlande är att man även väger in hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar olika 

fysiska och kognitiva resurser. Det är inte bara de biologiska förutsättningarna som styr hur 

människor lär. Människan har skapat en mängd hjälpmedel för att underlätta i olika mentala 

processer. Ett exempel på det som Säljö själv tar upp är fickräknaren som ersätter den 

klassiska huvudräkningen och därigenom reducerar en tankeprocess hos användaren. För att 

förstå hur människor lär och för att veta vad som är väsentligt att kunna måste vi se till hur vår 

omgivning ser ut, vilka resurser och hjälpmedel som erbjuds och vilka krav som ställs (Säljö, 

2000).  

 

3.10. Musik och lärande 

Genom det sociala samspelet kommer vi i kontakt med omvärlden och blir delaktiga i vår 

kulturella omgivning (Säljö 2000). Musik finns att höra överallt, i affärer, i bilen, på tv, på 

diskotek, på idrottsanläggningar och restauranger. Alla människor har någon form av relation 

till musik och påverkas på olika sätt (Sundin, 1995). Uddholm (1993) menar att alla 

människor, både barn och vuxna, är till naturen musikaliska, men hämmas av olika 

anledningar till att släppa fram den egenskapen. Han anser att vi istället för att hindras av våra 
begränsningar, bör utgå ifrån våra möjligheter.  

Människan socialiseras genom musiken, lär sig fungera som en del av en grupp, anpassas till 

samhället och får kunskap om hur det ska bevaras (Sundin, 1995). Barn behöver som 

Björkvold (2005) konstaterar, alla uttryckssätt för att kunna utvecklas till den unika person de 

ska bli. Utveckling sker enligt Säljö (2000) i samspel med andra medan kunskap skapas av 

individen själv. Vidare säger han att kunskap är något man använder i vardagen för att lösa 

problem och hantera olika kommunikativa och praktiska situationer.  Musiken har en förmåga 

att låta alla som vill, oberoende av etnisk och kulturell bakgrund, att bli en del av en 

gemenskap. Den har stor betydelse för den sociala gemenskapen i skolan och stärker lärandet 

och personlighetsutvecklingen (Skolverket 2002). Även Jernström och Lindberg (1995) 

menar att musiken kan fungera som ett redskap i barnets sociala fostran. Uppfattningen om 

det egna jaget stärks och det skapar trygghet och självkänsla hos barnet.  

 

Gudmundsson (1997) anser att musiken påverkar oss på olika sätt och framkallar 

sinnesstämningar som främjar lärande. Alla sinnestämningar kan kopplas till känslor, och 

känslor hjälper oss att fokusera och koncentrera oss, vilket i sin tur påverkar inlärningen 

(Gudmundsson, 1997). För att skapa en bra grogrund för lärande måste elevens sinnen aktivt 

stimuleras. Att sjunga skratta och springa utvecklar olika fysiska motoriska kognitiva och 

emotionella färdigheter (Jernström & Lindberg, 1995). Musiken i skolan ska ge varje elev lust 

och möjlighet att få uppleva att musik bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten 

socialt, kognitivt och emotionellt (Skolverket, 2002). Barn som deltar i en undervisning som 

är genomsyrad av musik utvecklar kommunikations- och inlärningsfärdigheter, 

ansvarstagande och kreativitet (Antal-Lundström, 1997). Musik påverkar individen på olika 

medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för lärande (Skolverket 2002). Musik är 

nödvändigt för att eleverna ska få uppleva helheten av lärandet och bör användas som ett 

komplement och verktyg till övriga ämnen (Sundin, 1995). Musiken kan även fungera som 

motivation. Genom musikintegrering stöds och stimuleras inlärning i exempelvis ämnen som 

matematik och svenska (Jernström och Lindberg 1995). I en undersökning av Fransson & 

Sandström (2006), som behandlar hur musik kan integreras i skolan svarade samtliga 

pedagoger i undersökningen att de tycker att musik är en fördel för elevers lärande. Musik 

skapar glädje och harmoni och verkar avstressande och kan därför öka elevens 
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koncentrationsförmåga. Det bidrar också till en bättre gemenskap och om man inkluderar 

rörelser ger det även motorisk stimulans (Fransson & Sandström, 2006). Musik är även ett bra 

hjälpmedel till att förebygga och motverka stress. Genom att lyssna på lugn musik med jämn 

puls slappnar kroppens nervsystem av (Wiking & Lindström, 2005). 

 

Att röra sig till musik främjar vår kroppsmedvetenhet och motorik, och utvecklar vår 

koordination (Uddholm, 1993). Enligt Skolverket (2002) ska musiken kunna tjäna som 

konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen och för att eleven ska kunna uppnå 

skolans övergripande mål. I idrottsundervisningen används musik som ett medel för att öka 

intensiteten och glädjen hos eleverna. (Fransson & Sandström, 2006). Även Engström (2010) 

berör vikten av musik. Han menar att rörelse till musik ger tillfredställelse och lyckokänsla. 

Näsan alla former av gruppträning sker till musik, där deltagarna följer rytmen och pulsen för 

att underlätta och stimulera aktiviteten. Logiken präglas av följande meningsbärande princip: 

Kroppsrörelsen ska spontant följa musikens rytm och samspela med och/eller uttrycka den 

sinnesstämning som musiken förmedlar. 

 

3.10.1. Språkets betydelse i skola och samhälle  

Skolan utmärks enligt Säljö (2000) som en språklig verksamhet. Den huvudsakliga aktiviteten 

är att läsa, tala och skriva. Den form av kommunikation som förekommer i skolan är starkt 

orienterad mot skriftspråkliga förhållningssätt. Elevers förmåga att behärska skrift är alltså 

avgörande för deras möjligheter att hävda sig i skolmiljön (Säljö 2000).  

Ett flertal studier som jag tar upp mer ingående under "tidigare forskning", visar att fysisk 

aktivitet och den motoriska utvecklingen spelar en stor roll i just läs- och skrivutvecklingen 

(Hammargren & Nordén, 1984). Och som vi kan läsa i stycket innan, så ger fysisk aktivitet en 

rad andra fördelar för en optimal inlärningsprocess. Två ämnen som starkt går emot den 

textbaserade verkligheten som dominerar i skolan är idrott och estetiska ämnen. Genom dessa 

ämnen får även elever som har problem med läsning eller skrift en chans att hävda sig. 

Bjørkvold (1991) menar att barn och ungdomar i alla åldrar är kreativa och skapande och 

behöver få uttryck för detta även i skolan. Det är därför viktigt att de får tillfälle att uttrycka 

sig på dessa sätt och inte blir hämmade av skolans strukturerade form.  

 

3.10.2. Språk, kommunikation och sång 

Kommunikation är enligt Säljö (2000), tillsammans med interaktion ett centralt begrepp för 

att förstå lärande och utveckling på såväl kollektiv som individuell nivå. Musik förklaras av 

Jederlund (2002) som en ordlös kommunikation, ett av människans icke-verbala språk. Det 

kan, med ljud, tonfall, rörelser och tempo, uttrycka saker som det verbala språket saknar. När 

vi använder rösten i sång kan många fler känslor uppfattas än när vi talar (Statens kulturråd, 

1984). Dessa ordlösa språk; bild-, musik- och kroppsspråk, kompletterar det verbala språket 

(Jederlund, 2002). Säljö (2005) skriver att det talade språket har utvecklats ur en 

kommunikationskultur bestående av gester, miner, ögonkontakt och kroppsspråk. Språket är 

ett mycket väsentligt redskap i alla mänskliga projekt och hjälper oss att dela erfarenheter 

med människor, att utveckla kunskap i form av begrepp och teckensystem. Det hjälper oss 

även att få distans till tillvaron och utveckla nya perspektiv och infallsvinklar (Säljö, 2000). 

McCallion (1998) anser att det är viktigt att aktivt använda rösten på ett bra sätt för att behålla 

dess funktion. Annars försvagas andningsfunktionen  och musklerna kopplade till rösten.  

Musik ger enligt Fransson & Sandström (2006) ett stöd att minnas och främjar 
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språkutvecklingen. Något som skiljer sång ifrån andra instrument är att sången innehåller text. 

Text som ska läras in, tolkas, bearbetas och förmedlas. Enligt Zangger Borch (2008) är 

konsten att förmedla textens budskap sångarens primära uppgift. Eftersom många sånger 

består av, som han uttrycker sig, "nonsenstext", får sångaren ofta ägna mycket tid åt 

interpretation och musikalisk tolkning av texten.  

I dagens samhälle används text som ett verktyg för att bevara och återskapa det förflutna. 

Organisationer samlar enligt Säljö (2005) erfarenheter genom dokumentation i form av 

register, protokoll och databaser, och nationer använder sig av berättelser, texter, sånger och 

monument för att bevara sina kollektiva minnen. Språket är således en mycket viktig 

förutsättning för att kunskaper och erfarenheter ska kunna skapas och föras vidare mellan 

människor och generationer (Säljö, 2005). Olika språkuttryck, t.ex. lek, sång, bild, påverkar 

varandra i positiv mening. Genom sång och musik kan talspråket vidareutvecklas (Jederlund, 

2002). "Samtalet har varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärande"  

(Säljö, 2005, s.33). Språkbruk bottnar sig i en medfödd förmåga att ta in och omvandla 

erfarenheter till att kunna bruka dem i framtida sammanhang. Det ska ses som en kreativ 

talang och förmåga att ständigt skapa något nytt (Säljö, 2005). Uddholm (1993) menar att 

sång är till fördel för tal- och läsförmågan eftersom det stimulerar rytm och melodikänslan. 

Sång ger även möjlighet att leka med orden och rytmerna vilket hjälper eleverna att utveckla 

språket och textförståelsen (Jederlund, 2002). Enligt Fransson & Sandström (2006) är sång ett 

av de vanligaste sätten att integrera musik i skolan. 

 

3.11. Vad säger läroplanen? 
 

3.11.1. Fysisk aktivitet 

Enligt Skolverket (2011) är fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil grundläggande för 

människors välbefinnande. Positiva upplevelser av fysisk aktivitet under uppväxtåren har stor 

betydelse för om vi väljer att vara fysiskt aktiva senare i livet. Skolan skall utveckla elevernas 

kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Ett av 

målen som alla barn ska uppnå när de gått ur grundskolan är att ha grundläggande kunskaper 

om förutsättningarna för en god hälsa samt ha förståelse for den egna livsstilens betydelse for 

hälsan, miljön och samhället. 

Skolan ska ge alla elever möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. De ska även ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor och kunskaper om hur fysisk aktivitet 

påverkar såväl det psykiska som det fysiska välbefinnandet.  Undervisningen ska skapa 

förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska 

aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin 

egen fysiska förmåga (Skolverket, 2011). 

 

Både den gamla, (Lpo 94) och den nya (Lgr 11) läroplanen säger att skolan ska sträva efter att 

kunna erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Skolan skall även 

sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter. 
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3.11.2. Musik  

Musiken i skolan ska ge varje elev lust och möjlighet att få uppleva att musik bottnar i, frigör 

och förstärker den egna identiteten socialt, kognitivt och emotionellt. Den påverkar individen 

på olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för lärande. Musiken ska kunna tjäna 

som konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen och för att eleven ska kunna 

uppnå skolans övergripande mål (Skolverket 2000).  

Musiken har en förmåga att låta alla som vill, oberoende av etnisk och kulturell bakgrund, att 

bli en del av en gemenskap. Den har stor betydelse för den sociala gemenskapen i skolan och 

stärker lärandet och personlighetsutvecklingen (Skolverket 2000). Skolan ska sträva efter att 

eleverna skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i 

skolans verksamhet (Skolverket, 2011). 
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4. Tidigare Forskning 

Någon tidigare forskning som i likhet med min undersökning sammankopplar sång och fysisk 

aktivitet har jag inte lyckats finna. Däremot finns det forskning som berör angränsande 

problem. Ett exempel på det är Ingegerd Ericsson, FD i pedagogik, lektor i idrottsvetenskap 

som tar upp sambandet mellan fysisk aktivitet, inlärning, motorik och koncentrationsförmåga 

i sin avhandling. Hon har under en treårsperiod studerat huruvida fysisk aktivitet kan stärka 

koncentrationsförmågan och läsutvecklingen. Studien bygger på ett pedagogiskt program - 

MUGI (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning). Resultaten uppvisade positiva effekter 

av fysisk aktivitet, som exempelvis bättre motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer. Det visade även att extra motorisk träning hade positiva effekter på 

perception och förmåga att komma ihåg detaljer (Ericsson, 2003).  

Hon berör även ämnet i en artikel om kopplingar mellan fysisk aktivitet och 

kunskapsutveckling där hon behandlar frågor i anslutning till en slutrapport från myndigheten 

för skolutveckling, som i sin tur syftar till att stödja skolors arbete mot att, i enlighet med de 

ändringar som gjorts i läroplanen, kunna erbjuda daglig och regelbunden fysisk aktivitet. 

Ericsson (2005) belyser i artikeln frågor med koppling till läroplanstilläggen, fysisk aktivitet i 

skolan, samt en del problematik i anslutning till idrottsundervisningen, exempelvis bristen på 

individanpassning. "Ämnet ska ge eleverna erfarenhet av aktiviteter utifrån var och ens 

individuella behov" (Ericsson, 2005, s.25). Hon tar även upp det ur ett genusperspektiv då hon 

menar att flickor ofta får lägre betyg än pojkar i ämnet idrott och hälsa.     

 

Den ovan nämnda slutrapporten från myndigheten för skolutveckling behandlar hur elever 

påverkas av fysisk aktivitet. Där framgår att elever klarar skolan bättre om de rör på sig mer. 

För att lärande ska fungera bra måste eleverna även vara i god form och hjärnan vara i ett 

lärande tillstånd. De blir gladare och får lättare att koncentrera sig, vilket gör att det blir 

lugnare i klassrummen. Detta leder i sin tur till att eleverna bättre tar till sig kunskaper. Att 

trivas och må bra är förutsättningen för att utveckla förmågan att lära och att utvecklas. Det är 

möjligt i en miljö fri från stress och där barn och unga kan känna tillit och lugn, lust och 

nyfikenhet och kan koncentrera sig på uppgifterna (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 

 

Även Hammargren & Nordén (1984) tar upp ämnet med sin forskning om fysisk aktivitet och 

skolframgång. Mot en bakgrund av alarmerande rapporter om en ökning av antalet barn med 

läs- och skrivsvårigheter gjordes 1984 en undersökning om barns framgång i skolan har något 

samband med graden av fysisk aktivitet och motorisk utveckling. Resultaten av 

undersökningen visade på ett signifikant samband mellan fysisk aktivitet och motorisk 

utveckling samt mellan fysik aktivitet och skolframgång.  De framhåller vikten av en god 

kroppsuppfattning och -medvetenhet, och vilken betydelse det har för såväl 

personlighetsutveckling som inlärningsförmåga. Resultaten visar också att fysisk aktivitet ger 

ett ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och bättre koncentrationsförmåga, och att 

inlärningsförmågan påverkas positivt.  

 

En studie av rörelsens betydelse för barn i skolan visade att fysisk aktivitet har en rad positiva 

effekter. Det framkom bland annat att den sociala förmågan påverkades och att det gav en 
bättre gruppdynamik. Alla intervjuade personer var av uppfattningen att fysik aktivitet har ett 

samband med god kroppsuppfattning och självförtroende (Johansson, 2006).  

En liknande undersökning om vilken effekt fysisk aktivitet har för elevers hälsa, attityder och 

beteenden i klassrummet samt skolframgång har gjorts av Keyas & Allison (1995). De kom 
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bland annat fram till att minnet förbättras, förmågan att lösa problem och ta beslut ökar och 

kunskaper i läsning och matematik förbättrades. 

 

Hassmén (2000) bidrar till studien med två relaterade artiklar kring hur psyket påverkas av 

fysisk aktivitet. Han menar att de psykologiska effekterna av fysisk aktivitet är både kort- och 

långsiktiga. De direkta effekterna är bland annat minskad aggression, anspänning, oro, 

ängslan och nedstämdhet, samt ökad arbetsförmåga och upplevd hälsa. Han säger vidare att en 

av de mer långsiktiga effekterna är ett ökat självförtroende och bättre självbild. Ungdomar 

verkar påverkas av kroppens reaktion på motion i form av exempelvis hållning, viktreduktion 

och muskelstyrka, vilket i sin tur leder till en förbättrad självkänsla (2000a). Han talar även 

om  hur tidsbrist påverkar oss och menar att det ofta resulterar i frustration och stress, och kan 

ge en upplevelse av trötthet och brist på ork. Personer som motionerar har även i övrigt ett 

bättre hälsobeteende i form av kostvanor och minskad rökning och alkoholkonsumtion 

(2000b). 

 

Det finns också en del forskat på de två begreppen för sig. Sång representeras i hög grad av 

Daniel Zangger Borchs (2008) avhandling som innehåller de flesta grundantaganden som har 

med sångteknik, sångkultur och sångmetodik att göra. Han beskriver hur rösten i stort 

fungerar, men  går även lite mer specifika detaljer, kopplade till mitt arbete, såsom 

musklernas funktion i sång, vikten av god fysik och psykisk hälsa, hållningens betydelse, 

samt vikten av kroppslig medvetenhet, energi och närvaro.  

Även Johan Sundbergs forskning om rösten kan räknas in här, då han tar upp mycket om 

grundfunktionerna i röstanvändning, med stort fokus på andning och lufttryck. Både Zangger 

Borch (2008) och Sundberg (2001) redovisar grundligt hur andningsapparaten är uppbyggd 

och fungerar, och hur viktigt det är med en god andningsstrategi när det gäller 

röstanvändning.  

 

På området fysisk aktivitet och ungdomars motionsvanor har bland annat Engström (2010, 

2005), professor inom idrottspedagogik, och Larsson (2000), universitetsadjunkt i pedagogik 

och psykologi bidragit med sina forskningsresultat. Engström har funnit ett samband mellan 

levnadsförhållanden, social position och motionsvanor under uppväxten och ett fortsatt aktivt 

liv i vuxen ålder. Han menar även att de elever som lyckas bra i skolan är de som är fysiskt 

aktiva, och det är också de som vidareutbildar sig, fortsätter motionera och upplever ett 

mycket bra hälsotillstånd senare i livet (Engström, 2010, 2005).  

 

Även Faskunger (2004) deltar i forskningsarbetet kring människors aktivitetsvanor. Hans 

artikel om hur miljön påverkar graden av fysisk aktivitet visar på en negativ utveckling där 

vår omgivande miljö och kultur alltmer motverkar fysisk aktivitet och istället främjar ett ökat 

energiintag. Vi omges av genvägar, lättillgänglighet och olika hjälpmedel till att lösa våra 

vardagliga ärenden. Han nämner hemmet, skolan, arbetsplatsen som viktiga arenor till att 

hjälpa till att främja fysisk aktivitet. Skolor med förbättrade utbud av aktiviteter i form av 

exempelvis lekplatser och idrottsplaner har resulterat i en fyrfaldig ökning av fysisk aktivitet. 

Han nämner även social påverkan i form av trender och vänners vanor som en viktig faktor. 

 

Bertil Sundin, en av den musikpedagogiska forskningens pionjärer, har bidragit till den 

musikaliska aspekten i min undersökning. Hans avhandling om barns upplevelser och 

skapande av musik utgör i denna bearbetade form standardverket i Norden när det gäller barns 

och ungdomars musikaliska behov och utveckling. Han menar att människan socialiseras 

genom musiken, lär sig fungera som en del av en grupp, anpassas till samhället och får 

kunskap om hur det ska bevaras (Sundin, 1995).  
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Även Fransson & Sandström (2006) berör ämnet i sin undersökning om hur musik kan 

integreras i skolan, där samtliga pedagoger svarade att de tycker att musik är en fördel för 

elevers lärande. De anser att det ger ett stöd att minnas och främjar språkutvecklingen  och 

kan öka koncentrationsförmågan. De menar även att sång är ett av de vanligaste sätten att 

integrera musik i skolan. Enligt Skolverket (2000) ska musiken kunna tjäna som konkret 

utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen och för att eleven ska kunna uppnå skolans 

övergripande mål. 
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5. Metod 

5.1. Metodiska överväganden 

De flesta undersökningar klassificeras enligt Patel & Davidsson (1994) utifrån hur mycket 

man vet om ett visst problemområde innan undersökningen tar vid. I det här fallet visar 

litteraturgenomgången att den tidigare forskningen är begränsad och därför är studien till viss 

del undersökande, eller explorativ. Samtidigt är det en beskrivning av ett samband mellan två 

olika aspekter som det redan finns en viss mängd forskning kring, och därför kan man som 

Patel & Davidsson (1994) skriver, även säga att det är en beskrivande, eller deskriptiv 

undersökning.  

Undersökningen är en fallstudie, dvs. en undersökning avgränsad till en mindre grupp där 

man utgår ifrån ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt. 

Det som avgör vilken metod som är bäst lämpad för en undersökning är vad som ska 

undersökas och hur problemet är formulerat. Eftersom den här undersökningen grundar sig 

mycket i sångpedagogers relation till och upplevelser kring ämnet är det svårt att göra en 

statistisk analys av problemet. Kvale (1997) anser att den kvalitativa metoden bör användas 

när undersökningen handlar om hur informanten själv tolkar sin livsvärld utifrån sitt eget 

perspektiv. Patel & Davidsson (1994) menar att om problemet handlar om att tolka och förstå 

människors upplevelser så bör den verbala analysmetoden användas. Jag har således valt att 

göra en kvalitativt inriktad studie med intervjuer som metod, kompletterad med elevenkäter. 

 

Med hjälp av intervjuer kan informantens egna erfarenheter och åsikter lättare framträda. 

Enligt Trost (2005) handlar en kvalitativ studie om att förstå och undersöka informantens 

synpunkter och handlingsmönster i olika situationer. Under en intervju kan informanten 

beskriva med egna ord hur den upplever sina tankar och uppfattningar angående ämnet.    

Intervjuerna har haft låg grad av standardisering och strukturering. I en ostrukturerad intervju 

används öppna frågor som lämnar maximalt utrymme för informanten att svara inom. Låg 

grad av standardisering betyder som Patel & Davidsson (1994) skriver, att jag själv kan 

omformulera frågorna och ställa dem i valfri ordning under intervjuernas gång för att anpassa 

dem till situationen och intervjupersonen.  

 

Jag har även använt mig av en elevenkät för att fastställa hur mycket eleverna i den 

specificerade delen av undersökningen verkligen rör på sig, samt för att få en uppfattning av 

hur de själva upplever att de påverkas av sin livsstil. Enkäten har besvarats av totalt tolv 

elever vara sex upplevs av pedagogerna som mycket aktiva och sex som mycket inaktiva. Det 

är alltså ett litet urval och av den anledningen inte statistiskt intressant. Enkäterna hade fasta 

svarsalternativ av varierande utformning. Patel & Davidsson (1994) framhåller vikten av att 

variera fasta svarsalternativ för att behålla motivationen hos- och undvika att personen fastnar 

i ett svarsmönster. Den avslutas med några öppna frågor och kan därför anses vara delvis 

kvalitativ. Enkäten är relativt kort vilket också bidrar till att behålla svarspersonens 

motivation och fokus.  

 

Både intervjuer och enkäter beskrivs av Patel & Davidsson som tekniker för att samla 

information som bygger på frågor. Vid utformningen av frågorna är det viktigt att kontrollera 

att problemområdet är täckt, att alla frågeställningar har besvarats, och att frågorna är 

relevanta för undersökningen (Patel & Davidsson, 1994). Om en enkät eller intervju har för 

många frågor blir det tröttsamt för informanten att svara, vilket gör att man förlorar fokus och 

engagemang, vilket i sin tur medföra en sämre kvalitet på svaren. 
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5.2. Urval 

Patel & Davidsson (1994) anser att det är det preciserade problemet som avgör urval. Om det 

preciserade problemet handlar om en specifik grupp individer är det naturligtvis dessa som 

ska ingå i undersökningen (Patel & Davidsson, 1994). Undersökningens målgrupp är 

sångpedagoger, verksamma inom folkhögskola och gymnasieskola. Alla har således 

erfarenhet av att undervisa ungdomar i tonåren. De fyra utvalda pedagogerna har varierande 

ålder, grundinriktningar och personlig relation till fysisk aktivitet. De utvalda informanterna 

har stark anknytning till ämnet, som i det här fallet är sång och fysisk aktivitet. Två av 

informanterna arbetar inom genren musikal, och den andra två representerar den mer 

traditionella sångundervisningen på ett estetiskt gymnasieprogram. Undersökningen är 

konfidentiell och därför anges inte informanternas riktiga namn, istället används 

pseudonymer. En av pedagogerna är en man, men av ovan angiven anledning så har jag valt 

att ge alla informanter kvinnonamn. Nedan följer en kort beskrivning av de utvalda 

pedagogerna. 

     Lotta arbetar sedan 11 år tillbaka på en musikskola i norra Sverige, främst som 

sångpedagog på estetiska programmet, inriktning musik, men även en del med 

musikskoleelever. Innan det har hon jobbat inom flera andra områden, bland annat som 
musiklärare och körledare. Hon är i grunden utbildad sjuksköterska och kan därför bidra med 

en djupare kunskap om hur kroppen fungerar och påverkas av olika beteenden och 

förhållanden. Hon har varit verksam som sångpedagog, främst inom afro-genren, i över 15 år. 

Hon är själv verksam sångerska och tycker att det är viktigt att man själv håller igång sitt 

spelande som lärare. Hennes relation till fysisk aktivitet är främst promenader och 

vardagsmotion. Hon äger ingen bil, utan väljer istället att gå eller cykla mellan olika platser. 

Hon tycker mycket om att gå och att vara ute. Hennes egen uppfattning är att hon rör sig 

ganska frekvent på en lågintensiv nivå. 

     Sara är den yngsta deltagande pedagogen i studien. Hon har en 5-årig utbildning på 

högskola med inriktning afrosång i ryggen. Hon jobbar sedan tre år tillbaka med elever på 

estetiska programmet, inriktning musikal, på ett gymnasium i en stad i mitten av landet. Hon 

har tidigare inte rört sig så mycket men tränar numera ansträngande ca tre dagar/vecka. På så 

vis får vi även inblick i hur en förändring i livsstilen kan påverka sång. Hon promenerar också 

mycket eftersom inte heller hon äger någon bil, och får mycket vardagsmotion genom det. 

Hon beskriver det som ett medvetet val för att öka aktivitetsnivån.  

     Rita har arbetat som sångpedagog i över 20 år. För närvarande är det nästan bara musikal 

som gäller då hon jobbar på en folkhögskola med musikalinriktning på en mindre ort i 

mellersta delen av landet. Hon är utbildad klassisk sångpedagog, men har sysslat med alla 

möjliga genrer genom åren. Hon har även arbetat som musiklärare och cellopedagog. Hennes 

eget intresse för motion menar hon har kommit med åren. Hon är den mest aktiva deltagaren 

av studien, och  använder sig av ett hemmagym under vintermånaderna, och springer under 

sommaren. Hon försöker hålla en lite högre intensitet än bara exempelvis promenader några 

dagar per vecka.  

     Margareta arbetar som sånglärare på en musikskola och estetiska programmet i den 

nordligare delen av landet. Hon har den längsta erfarenheten inom yrket, då hon varit verksam 

pedagog i över 35 år. Hon har även erfarenhet klassundervisning, körer, gitarr, blockflöjt och 

piano. Hon har ingen pedagogutbildning, istället har hon en treårig folkhögskoleutbildning. På 

grund av ålder har hon minskat sin aktivitetsnivå. Hon har bland annat simmat, och på 

tävlingsnivå hållit på med drag- och spår och sök med hund. Nu promenerar hon ganska 

mycket och utför ett träningsprogram för sin dåliga höft tre dagar i veckan. Hon har även varit 

på gym och tränat tidigare, men tycker nu att det är en ganska jobbig miljö med hög ljudnivå.  
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Elevgruppen som fått enkäten är elever till sångpedagogerna ovan. Pedagogerna har själva 

valt ut vilka elever som ska tilldelas enkäten utifrån antagen aktivitetsnivå. Hälften av 

eleverna som tilldelats enkäten är elever som upplevs röra på sig mycket lite eller ingenting. 

Den andra hälften är elever som upplevs röra på sig mycket eller väldigt mycket. Elevgruppen 

representerar musikal på folkhögskolenivå, musikalgymnasium, och vanligt estetgymnasium 

med musikinriktning.  

 

5.3. Genomförande 

Intervjuerna utfördes enskilt i ett lugnt och avskilt rum. De tre första intervjuerna 

genomfördes på respektive skola, i lokaler som var bekanta för informanten, exempelvis 

konferens- och arbetsrum.  Detta innebar att jag fick resa till en annan ort under några dagar. 

Undantaget var den sista intervjun som utfördes på musikhögskolan i Piteå. Praktiska skäl var 

ofta avgörande för val av plats.  

Ingen signifikant förändring i tillvägagångssätt eller frågeformulering har skett mellan 

intervjuerna. Eftersom intervjuerna var av ostrukturerad karaktär användes nästan uteslutande 

öppna frågor med maximalt svarsutrymme. Jag anpassade intervjufrågorna efter situationen 
och ställde dem i en passande ordning utifrån svaren jag fick. Jag använde mig av en 

frågeguide (bil.1), där intervjufrågorna var utformade utifrån frågeställningarna och höll sig 

på så vis inom undersökningens ämnesramar.  

 

Intervjuerna innehöll både allmänna frågor, samt en mer specificerad del där informanterna 

skulle reflektera över utifrån vissa kriterier utvalda elever. Det är dessa elever som har 

ombetts fylla i elevenkäten (bil.2). Det framgår både i intervjun och på enkäten vilken elev 

som svaren avser. Informanten överlämnade enkäten till eleverna och är på så vis den som 

ansvarat för att rätt enkät lämnats till respektive elev. Enkäten återsändes därefter till mig via 

post eller mail.    

 

 

5.4. Analys och tolkning 

Tolkningen av materialet startade redan i själva intervjusituationen. Tolkning är alltid 

närvarande i en hermeneutisk process (Kvale, 1997). Hur jag tolkade informanternas svar 

styrde hur jag valde att förhålla mig till dem och vilka följdfrågor som ställdes. Efter 

intervjuerna överfördes de från ljudinspelning till text, och sammanställdes till ett gemensamt 

svarsdokument. Även under transkriptionen från ljud till text förekom en del tolkning av 

exempelvis betoningar och språkmelodi. 

Den insamlade informationen från intervjuerna har sammanställts och bearbetats kvalitativt. 

Patel & Davidsson (1994) skriver att kvalitativa undersökningar används när ambitionen är att 

försöka förstå och analysera helheter. Den ger en djupare kunskap än den som erhålls vid 

kvantitativa undersökningar. Textmaterialet bearbetades genom många omläsningar. 

Omläsningar gör att man kan finna mönster, teman och kategorier (Patel & Davidsson, 1994). 

Efterhand kunde man märka likheter i svaren och några huvudteman framträdde.  Texten 

organiserades utifrån dessa så att de i resultatredovisning kunde framträda med tydlighet. De 

framträdande teman som upptäckts har i sin tur lett till en del omvärderingar av materialet.  

 



 

32 

 

Enkäterna har sammanställts med utgångspunkt i elevernas av pedagogerna antagna 

aktivitetsnivå. Svaren på frågor med angivna svarsalternativ har bearbetats och analyserats 

statistiskt kvantitativt, och de öppna frågorna samt kommentarer i marginalerna har bearbetats 

kvalitativt.   
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras intervjusvaren i bearbetad form utifrån de framträdande 

huvudteman som framkom under textbearbetningen. Resultatet presenteras i huvudkategorier 

och underkategorier, skapade utifrån undersökningens syfte och frågeställningar, samt utifrån 

de samband som visade sig i informanternas svar. Inga svar är förändrade eller satta ur sitt 

sammanhang och inga egna slutsatser är tillagda. Resultatpresentationen förhåller sig således 

helt till informanternas upplevelser och erfarenheter.  

 

6.1. Hur verksamma sångpedagoger upplever att elevernas aktivitetsnivå 
påverkar dem som individer - fysiskt och mentalt 

Alla de intervjuade pedagogerna har bekräftat att de har erfarenhet av både aktiva och 

inaktiva elever, och alla fyra upplever en signifikant skillnad i både fysisk och psykisk 

bemärkelse. Rita upplever att de elever som håller nån slags sund profil och motionerar 

regelbundet är både fysiskt och psykiskt piggare, vilket hon anser är en förutsättning för att 

kunna komma nån vart. "De som inte motionerar, de som inte gör nåt, de är ju segare rent 

mentalt än vad de som kliver upp på morgonen är". Lotta menar att elever som är aktiva har 

ett helt annat förhållande till instudering än de inaktiva, "de vet att ingenting är gratis". De 

aktiva eleverna har ofta något som Rita kallar "hockeymentalitet".  

 

Om man säger till ett hockeylag att "nu ska ni gå ut och vinna" så säger grabbarna 

"jaa!", och så gör de det bara. De funderar aldrig på varför de ska göra det, eller om 

det var rimligt att de skulle göra det just idag, eller om de mådde så bra att de hade 

möjlighet att göra det. Och ibland är det just så man måste angripa sångmässiga 

problem. Idag ska jag bara göra det här och jag ska göra det si och så många minuter. 

Aktiva elever är ofta duktiga att öva, inte alltid, men ofta, för att de har förutsättningar 

för att strukturera upp sitt liv för att öva regelbundet. 

 

Lotta anser att de är mycket mer motiverade till att öva, de är vana att man måste anstränga 

sig för att uppnå resultat, och att de är allmänt piggare och alertare. Även Sara belyser detta 

och anser att de aktiva inte är slöa alls, varken fysiskt eller mentalt.  

Alla fyra pedagoger nämner stora skillnad i fysiska förutsättningar som hållning, andning och 

uthållighet. Margareta antyder att de kan vara bra på att sjunga i alla fall nu när de är unga och 

sjunger relativt korta stunder åt gången, men tror att i det längden kommer att märkas på 

rösten när man inte har fysiken. Rita tycker att hållningen är bättre ju mer fysiskt aktiv man 

är. Lotta menar att skillnaden i ork märks tydligt under längre lektioner.  

"Jag undervisar oftast 40 minuter i sträck, och jag vill ju att de ska stå. De som tränar 

klagar aldrig på det, medan en del är trötta efter 10 minuter, och orkar inte stå rätt upp 

och ner på fötterna".  

 

Samtliga informanter framhöll andningskapaciteten som en självklar fördel, både för personen 

och för sången. Sara tycker att det är det lättaste sättet att se fördelar på, "man orkar ju mycket 

längre". Flåset kommer igång och andningskapaciteten ökar, vilket både Sara och Rita 

påpekade vikten av inom musikal där de fysiska kraven är stora, och där det är väsentligt att 

man inte flåsar. Sara upplever att de som tränar är generellt mer stabila än de som inte gör det. 

Alla fyra pedagoger upplever också att de aktiva eleverna har bättre kroppsuppfattning och 
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kroppskontroll. Kroppen blir något mer än, som Rita uttrycker sig, "något att hänga huvudet 

på". Sara anser att de aktiva eleverna är mer vana att tänka på sin kropp och har lättare för att 

ta fysiska instruktioner. Margareta nämner att elever som idrottar har lättare för att hitta sina 

muskler och förstå hur de ska använda dem. Rita säger sig även märka ett större fysiskt 

engagemang hos de som är fysiskt aktiva. 

 

Lotta och Sara nämner även att de som tränar är sjuka färre dagar per år, vilket Lotta tror 

beror på att de är utomhus mer och rör på sig, och får i sig frisk luft. "Man känner ju själv när 

man inte kan vara ute att man blir slappare. Jag tror att folk som tränar är friskare". 

Sara tror att det delvis beror på att de tränar, men också deras grundinställningen till livet, "att 

man tar han om sin kropp, att man äter bra, att man gör det som ska göras och sköter sig när 

man är sjuk".  

 

Sara tycker att de aktiva ofta har en positiv inställning till det mesta. De som inte är aktiva är 

mer beroende av vad det handlar om. "Det finns generellt en annan inställning tycker jag, till 

livet allmänt. De som tränar mycket bryr sig om sig själva mer än de som inte har kommit till 

den insikten än". Även Rita talar mycket om inställningen hos eleverna:  

 

De som rör sig har absolut en mer positiv inställning, och jag tycker ibland att 

ungdomars utveckling går mer och mer mot två läger: de som gör nåt, och de som inte 

gör nåt - som inte kommer upp på morgonen och är allmänt tröga. Man vet ofta i förväg 

vilka som kommer att vara på plats förberedda halv nio och vilka som kommer att trilla 

in tjugo i nio och vara ganska trötta. Det kan man räkna ut i förväg på många grupper.  

 

Margareta har en annan uppfattning när det gäller energi och inställning. Hon tycker att de 

flesta elever, oavsett aktivitetsnivå, har positiv inställning och energi när de kommer på 

lektionerna. "Jag kan inte säga att jag på den här åldern märker att de är energifattiga på 

något sätt. De tycker i regel att det är så kul att de får energi av det när de kommer". Senare 

nämner hon dock att hon anpassar tidpunkten för lektionerna för vissa elever som hon 

upplever är trötta en viss tid på dygnet.  

 

Sara upplever även ett samband mellan aktivitetsnivån och den övriga livsstilen, och anser att 

de inaktiva ofta är överviktiga och röker. Hon menar att de ser kortsiktigt och är inte lika mån 

om att ta hand om sig själva. De som är fysiskt aktiva röker inte. 

  

6.1.1. Stress och prestation 

Alla pedagoger nämner att de upplever att eleverna som tränar och är aktiva ofta är väldigt 

tävlingsinriktade, målmedvetna och har höga krav på sig själva. Margareta säger att de aktiva 

har höga krav på sig själva vilket ofta kan leda till stress. Hon tror dock inte att det är 

aktivitetsnivån som orsakar stressen, utan prestationskraven de sätter upp för sig själva. De 

har ofta också väldigt många olika aktiviteter, vilket leder till tidsbrist och på så viss även 
stress. Margareta anser att en del nästan är lite maniska och kan ibland verka lite "höga". Om 

det är en positiv stress som går över efter träningstillfället vet hon inte säkert, men hon kan 

uppleva att de verkar lite stressade. Rita anser att elever av den här typen löper en högre risk 

för att gå in i väggen. Hon har upplevt att de kan komma till ett stopp där det inte går längre. 

De övar timme efter timme men når ändå inget resultat. "Då måsta man helt enkelt hitta 

andra lösningar. Det är inte armhävningar som gäller då, utan du kanske måste hitta mentala 

vägar runt problemet".  
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Sara menar att de aktiva eleverna kan vara piggare i fysisk energi, men eftersom många aktiva 

elever har höga krav på sig själva när det gäller såväl skola som fritid, kan de upplevas väldigt 

stressade.  

 

Stress upplever jag är ett större problem hos de som tränar än de som inte gör det. Det 

finns självklart stressade personer som inte tränar också, men jag kan se en tendens 

bland de som tränar utöver skolan, att de har höga krav på sig själv och därmed 

upplever en större stress.  

 

Men hon tror inte att stressen beror på att de är aktiva, utan snarare på deras personlighet och 

krav på framgång i allt de gör. Sara upplever att för henne själv påverkar motion 

stresståligheten på ett positivt sätt. Men hon vet inte om detsamma gäller för eleverna då de 

inte pratat om det. Hon tillägger också att hon ändå tror att de aktiva i det stora hela mår bättre 

eftersom de har kommit på något som de andra inte upptäckt ännu; att ta hand om sig själv. 

Lotta anser att stress bland de aktiva beror mycket på varför de tränar.  

 

Tränar du för att må bra tror jag att det gör att du kan hantera stress bättre, det känner 

man ju själv. Men de som tränar för att prestera något som t.ex. friidrottare, eller 

fotbollsspelare, är oftast väldigt tävlingsinriktade. Det smittar av sig i allt de gör, det 

blir deras personlighet. De tävlar vad än de gör, och det kan nog bli stress.  

 

Rita anser att man blir mer stresstålig av fysisk aktivitet. Ju mer fysiska saker man gör desto 

mer inneboende energier släpps ut. Sen huruvida man blir stressad av att t.ex. ha mycket 

uppgifter och så, upplever hon är väldigt personligt. 

 

6.2. Positiva effekter som en aktiv livsstil medför till sångundervisningen 

Alla pedagogerna framhöll fysisk aktivitet som något mycket positivt för sångundervisningen. 

Både fysiska och psykiska egenskaper lades fram. Bland annat inställning, motivation, arbets- 

och övningsvilja, och inlärningsförmåga nämndes bland de mentala fördelarna. Återigen togs 

arbetsmotivationen upp av bland annat Lotta; "de vet att inget är gratis".  

 

Ibland så hör man ju det här "musik mot sport", att man kan inte göra både och, men 

jag måste säga att de som kommer längst i musiken är ju de som tränar. De är vana vid 

att måsta anstränga sig för att uppnå någonting.  

 

Lotta tycker att de aktiva är piggare och alertare när de kommer till lektionerna och tycker att 

elever som tränar lär sig snabbare, och hon återkommer ofta till att tror mycket på att lära sig 

med kroppen. Rita märker ett större fysiskt engagemang hos de som är fysiskt aktiva, och 

både Sara och Rita nämner att energinivån är generellt högre hos de som tränar, vilket gör att 

man får mer gjort med de eleverna eftersom man inte behöver börja varje lektion med att 

"jobba upp energin". Men Rita poängterar att rent sångkvalitetsmässigt behöver det ena inte 

vara bättre än det andra. När den inaktive väl kommer igång kanske denne ändå sjunger 

fantastiskt, det behöver inte ha så mycket med den fysiska aktiviteten att göra, men viljan att 

anpassa sig och viljan att lära sig menar hon, har det. Den som är fysiskt aktiv har lättare att 

tillgodogöra sig lektionsinnehållet.  

Man är mer van att jobba rent fysiskt, och sång handlar ju så mycket om att jobba 

fysiskt tycker jag. Man ska jobba med muskler och man ska jobba med uttryck fysiskt. 
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Och är man då en segis som raglar sig upp på morgonen och tänder en cigg och ramlar 

fram, så har man långt fram till tröskeln där man kliver ut och är fysisk.  

 

Tre av de fyra pedagogerna upplever att aktiva oftare är positivt inställda till det mesta. Sara 

upplever att de som tränar framstår som stabilare, både fysiskt och psykiskt. 

  

De har en stor fördel när det gäller den mentala biten, till exempel att orka sig igenom 

en svår låt, att kämpa med detaljer och att inte ge upp. Det tror jag generellt att de som 

tränar och är vana att pressa sig själv lite mer än andra har en fördel av. De aktiva 

eleverna övar mer och övningen ger resultat. Och en bra fysik gör ju att det blir lättare 

att sjunga, man får bättre andning, lungkapacitet, fysisk- och mental uthållighet, och 

man får bättre hållning. 

 

Bland de fysiska egenskaperna nämndes än en gång av alla fyra pedagoger kroppsuppfattning, 

hållning, andningsfunktion och -kapacitet som de stora vinsterna med motion och träning. 

Sara upplever att de har lättare för att förstå fysiska instruktioner. "De som inte rör vill oftast 

att jag ska prata i bilder eller känslor istället". Rita menar att de som tränar har lättare att 

hitta sina muskler, mer eller mindre beroende på vad de tränar. När man håller på med sång 

anser Lotta att man alltid ska utgå ifrån hållningen: "börja med att stå på båda fötterna med 

lite gung i knäna, istället för stöd och öppna munnen och gom och käkar hit och dit. Sitter 

hållningen så kommer saker ofta av sig själv". Lotta anser även att de har betydligt lättare att 

hitta stödet. "de som inte rör sig hittar det ju aldrig..."  

Även uthålligheten togs återigen upp av samtliga informanter. Speciellt de båda 

musikallärarna, Sara och Rita, framhöll orken och andningskapaciteten som självklara 

fördelar; att man orkar hålla igång och att man inte flåsar när man ska sjunga. Sara tillägger 

dock att även om de som tränar har en stor lungkapacitet betyder det inte automatiskt att de 

alltid andas "rätt". "De som tränar kan andas på fel sätt, så att det syns i axlar och bröstkort 

istället för i magen". Margareta nämner syreupptagningsförmågan som en positiv effekt med 

träning, både för kroppen och hjärnans funktion. Lotta menar att orken är betydligt bättre 

bland de som är aktiva, de står aldrig och hänger över pianot eller över en vägg. "Åh, får jag 

sitta, hör man ju aldrig en sportare säga". Margareta tycker att det är svårt att bedöma den 

sångmässiga uthålligheten hos sina elever eftersom de sällan utsätts för sådana situationer, 

men pekar istället på sin personliga uppfattning om konditionens betydelse.  

 

Våra elever gör ju aldrig några stora insatser som till exempel en hel konsert själva så det är 

ju lite svår att bedöma, men om jag ser till mig själv så känner jag att man orkar sjunga 

mycket längre om man har en god grundkondition. 

 

Sara delar även med sig av sina personliga erfarenheter, då hon tidigare varit en inaktiv 

person, men på senare tid börjat träna. Hon upplever förändringen av livsstil som enbart 

positiv för sången. Hon har blivit stabilare både mentalt och fysiskt vilket har en positiv effekt 

på sången och dessutom gör att hon orkar öva längre stunder. "Dubbel positiv effekt!" Hon 

tycker att hon har ökat sin uthållighet och orkar hålla frasera bättre. "...och det blir ju en 

snyggare klang också, när man håller ut". Hon upplever också att hon har blivit bättre på att 

förebilda, men är osäker på om det beror på aktiviteten eller på att hon helt enkelt förebildar 

ofta.  
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6.2.1. Pedagogernas uppmuntran till fysisk aktivitet  

Här var svaren av lite mer blandad karaktär. Tre av pedagogerna talar med sina elever om 

fördelarna med att röra på sig. Sara och Rita betonar både de hälsomässiga fördelarna och 

vinsterna för sångutvecklingen, medan Margareta väljer att förhålla sig enbart till sången.  

 

Lotta brukar inte rekommendera sina elever att röra på sig mer om det inte finns någon 

specifik anledning till det, som exempelvis en intention att komma in på en musikalskola eller 

likande. Hon tillägger dock att hon nog i fortsättningen kommer att börja rekommendera 

rörelse till fler elever.  

 

"Jag har aldrig funderat och tänkt på träning sådär, men nu ser man ju på det lite 

annorlunda än innan, så kanske att  jag skulle trycka mer på det. Vi är ju ändå byggda 

för att röra på oss och inte sitta på ändan hela dagen".    

 

Sara uppmuntrar till att äta bra och röra på sig. Hon brukar motivera sina elever genom att 

framhålla de sångmässiga fördelarna "...det blir lättare att sjunga, man får bättre andning, 

lungkapacitet, uthållighet både fysiskt och mentalt, man får bättre hållning". I sin tjänst 

arbetar hon även som mentor i en musikalklass. Hon upplever att lågpresterande elever 

tenderar att må dåligt mentalt, och då brukar hon även gå in på hälsomässiga problem som 

sömn, kost och motion, och ibland, menar hon, får man ge lite tips. "En elev fick i läxa att 

varje kväll gå ut på promenad med sin mamma och sen kom hon tillbaka lycklig och mycket 

piggare en vecka senare. En del behöver bara en knuff i baken".  

 

Rita försöker motivera sina elever att leva en så sund livsstil som möjligt. Hon har väldigt 

liten förståelse för exempelvis rökning och tycker att han pratar ganska mycket om det. Hon 

tycker att det svåraste är att gå in på mer personliga saker som exempelvis kost eller sömn. 

Hon försöker använda både fysiska och mentala effekter som motivering för att eleverna ska 

förstå sambandet mellan dem, och ta tag i problemet.  

  

"Det finns i min genre tydliga motiv till att orka och att inte vara för otränad. Man kan 

inte hålla på med musikal och samtidigt vara rädd för fysisk aktivitet. Det gäller 

speciellt för eleverna som ska söka vidare till dansskolor och så ".  

 

Margareta brukar försöka motivera sina inaktiva till att hitta någon slags aktivitet, eller 

åtminstone gå lite promenader ibland. Hon nämner lungkapaciteten, uthålligheten och 

hållningen ur en sångmässig synvinkel. "Så jag rekommenderar ibland att de ska aktivera sig 

mer, det gör jag. Men jag håller mig till sångens fördelar av aktiviteten i min motivering. Jag 

tycker inte man hinner så mycket mer".   

 

6.3. Negativa effekter som pedagogerna upplever att fysisk aktivitet kan medföra 
till sångundervisningen 
 

Margareta och Sara såg inga direkta nackdelar med fysisk aktivitet. Trumpetspel däremot kan 

Margareta uppleva bidra till tekniska svårigheter eftersom de är lite hårda i stödet. Men hon 

kan inte se någon form av träning som dålig. Sara nämner att träning kräver en del tid. "Men 

jag har läst att den tiden man lägger på träning nu, slipper man i sjukskrivningar i 

framtiden". Hon ser inga nackdelar alls med konditionsträning och styrkträning har hon ingen 

erfarenhet av. Hon kan ibland uppleva att eleverna blir trötta om de tränar för mycket 

eftersom kroppen måste hinna vila också. 
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Lotta och Rita däremot, kunde peka på några problem, men var väldigt noga med att betona 

att fördelarna överväger och att de absolut tycker att aktivitet som helhet är något som verkar 

positivt för såväl individen som sången.  

 

Båda pedagogerna kan tycka att elever som är väldigt vältränade kan bli lite statiska och 

stinna i musklerna. Lotta upplever att de nästan inte kan slappna av för att de är som en 

stålfjäder. "De är som en pinne, en bräda när man petar på dem. De är jättefysiska och har 

svårt att slappna av". Hon upplever också att de blir lättare förkylda, får ont i halsen och 

verkar allmänt spända och stressade. Rita upplever att de elever som tränar på gym ibland kan 

uppnå en mer statisk aktivitet, det är antingen av eller på. De utsätter kroppen för enformiga 

aktiviteter på en väldigt hög nivå, vilket de ibland tar med sig till sången. Det menar hon, 

leder väldigt ofta till spänningar och att man låser sig.  

 

En del ungdomar, kanske framförallt killar, som kör styrketräningsgrejer, kan bli så 

enormt stinna muskulärt att de för svårt att slappna av och vara elastiska. De är vana 

vid att använda musklerna på ett visst sätt. Man gör det på det sättet som funkar bäst 

för gymaktiviteten, och så gör man det ganska mycket. När man då kommer till sången 

så ska man göra på nåt annat sätt och då kan de få svårt att få ihop det, tycker jag. 

 

En nackdel utöver spända och statiska muskler är enligt Lotta möjligen att man tränar för 

mycket, vilket sliter ut kroppen. Tränar man av fel anledning kan det också bli negativa 

konsekvenser menar Lotta. En del, speciellt flickor träna väldigt mycket, och många gånger i 

samband med att de inte äter ordentligt, och då menar hon, "går det alltid åt pipsvängen". 

 

Du kan träna för din egen skull och du kan träna för att du tycker att du inte duger. I 

tonåren är det mycket problem med sånt, en riktig skitålder. De här flickorna är ofta 

väldigt tävlingsinriktade, och har höga krav på sig själv, och tillslut slår ju träningen 

över i något helt annat. Och då är de ju sjuka jämt. De orkar inget och fryser och allt 

det där som hör till. Så det är viktigt att veta varför man tränar och vad man vill uppnå. 

Är det för att bli perfekt eller för att hålla kontroll på sig själv?  

 

Hon anser att oavsett om det visar sig i att man skär sig själv, svälter sig eller hetsäter så är det 

samma typ problematik - ångestdämpande åtgärder kortsiktigt.  

 

6.4. Skillnader i val av aktivitetsform 
 

Alla fyra pedagoger framhåller här dansen som den mest optimala aktivitetsformen i 

sångsammanhang. Alla har erfarenhet av fördelarna med dans och nämner saker som hållning, 

kroppskontroll och kroppsuppfattning, elasticitet i både kroppen och andningsfunktonen, 

rytmisk känsla och uttryck. Margareta upplever att dans medför en, för sång, bättre hållning 

än andra aktivitetsformer. En dansare, menar hon, förstår det där med svank på ett helt annat 

sätt än andra oavsett om de rör sig eller inte. Alla pedagogerna belyser att de har en 

välutvecklad grov- och finmotorik som de får användning av när de ska sjunga då de kan 

kontrollera både de stora och de små muskelgrupperna. De har lättare att förstå fysiska 

instruktioner och hur musklerna fungerar. Rita och Sara nämner naturligtvis dans som en 

fördelaktig aktivitetsform eftersom dans är något som ingår i deras genre och dagliga arbete. 

Att dans är fördelaktigt för en musikalelev framstår som självklart. Rita menar att dansare 

tränar elasticiteten på ett helt annat sätt än andra idrottsformer. "Det är som att blanda situps 

med Thai Chi. Från världens aktivitet till ganska långsamma rörelser som nånstans är bra för 
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sången". Lotta tycker att det är väldigt roligt att se en dansare sjunga och göra rörelser. "Det 

är som ett flöde i kroppen och de använder ju verkligen alla sina muskler, det är ju jätteroligt 

att se". 

 

Lotta tror att om man håller på med yoga med andning och så, så ligger det ju i sakens natur 

att det är fördelaktigt. Hon tror inte att någon form av aktivitet är en ren nackdel "...men om 

det finns nån sorts gradering så tror jag att kampsporter eller längdhopp där du ska ha 

blixtsnabb reaktion och explosivitet, kanske brottning, judo, karate där du ska vara alert och 

så, är sämst". Hon gissar att det har att göra med att de har kortare muskler. Hon upplever 

också att "kampsportskillarna" ofta också är väldigt tävlingsinriktade och upplevs därför mer 

"beredda" i kroppen hela tiden. Någon skillnad på konditionsträning och styrketräning har hon 

inte lagt märke till, och tycker att de som rör på sig oftast håller på med lite av båda. Hon 

avslutar med att nämna att hon tror att det bästa är när man håller på kontinuerligt med något 

för att må bra, t.ex. simning eller promenader. "Att kunna slappna av i det man gör är nog det 

viktigaste".  

 

Rita nämner återigen sina åsikter om styrketräningens negativa effekter på sång och tillägger 

att det även innebär mycket för den mentala förmågan, vilket kan leda till ojämn struktur, som 

i sin tur kan påverka sången i negativ bemärkelse. Träning, vila, kostval och -mängd sker 

periodvis, vilket gör att "vissa perioder är de fulla av energi och andra sega, beroende på var 

de befinner sig i sin tränings- och kostcirkel". Rita delger även att hon har haft några som har 

simmat också, och upplever att de har en väldigt bra kroppsmedvetenhet, -kontroll och känsla 

för rörelser. Däremot om man simmar för mycket kan det slå tillbaka på sången då man kan få 

lite krumrygg på grund av den ökade mängden muskler på ryggen och axelpartiet.  

 

Sara har inte så mycket erfarenhet av något annat än dans. Hon nämner att hon har haft en 

elev som hållit på med basket, och upplevde att dans är lite mer smidighet än basket men det 

är kondition i båda, vilket är till fördel för sången. Margareta tror att de flesta aktiviteter som 

innebär rörelse är bra för sången. Lungornas kapacitet och uthålligheten framhåller hon som 

viktiga för sångare, och därför tror hon att kondition är den viktigaste funktionen att träna. 

Hon upplever att simning är väldigt bra, utifrån sin egen erfarenhet av det, men även hon 

tycker att dans är den allra bästa aktiviteten.  

 

6.5. Hur pedagogerna upplever att sång påverkar eleverna - fysiskt och mentalt 
 

Alla fyra informanter ansåg att sång påverkar individen på ett positivt sätt. Lotta tror att 

förmågan att tänka och reflektera över saker stärks. I sång är text väldigt centralt och viktigt, 

och det, menar hon, tycker även eleverna. De får jobba mycket med textanalys och 

interpretation, vilket verkligen sätter igång hjärnverksamheten. De får även arbeta med olika 

känslor, hur gestaltar man till exempel sorg om man inte har några egna erfarenheter att 

förhålla sig till?  

 

"Och sång mår man ju bra av! Sång har lite samma effekter på personen som fysisk 

aktivitet har, det är jag helt övertygad om! När du är inne i det du gör så är det en 

energikick utan dess like. Om man har hittat en låt som man tycker om och tänker att så 

här kan jag göra det, det är ju världens grej liksom. Det stärker personen mentalt".  

 

Sara tror att sång kan ge en positivt fysiskt effekt eftersom det faktisk är en form av fysisk 

aktivitet. Genom att hålla på mycket med sång tränar man långsamt upp de fysiska 
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egenskaperna som krävs, exempelvis hållning och andning. För vissa tar det år, andra en 

vecka. Hur sång påverkar mentaliteten tror hon är olika från person till person, men hon tror 

inte att det är negativt.  

 

"Många kan tycka att det är jobbigt i början, med mycket att tänka på och 

interpretation kan vara jobbigt när man börjar gräva i känslor, speciellt om man har 

mycket obearbetat som man går och bär på".  

 

Att låta underliggande känslor komma fram tror hon dock är positivt i det långa loppet. Även 

Margareta tror att elevernas känslotillstånd påverkas mycket av sång.  

 

"Ibland rör sången upp så mycket känslor att de börjar gråta, och då går det oftast inte 

att fortsätta lektionen, men det behöver inte vara något negativt i längden, det kan vara 

personlighetsutvecklande".  

 

Hon tycker att kravet i övrigt i skolan gör att det samlas upp så mycket i kroppen som de 

behöver få utlopp för. Eftersom sång sker enskilt blir det en väldigt utsatt och personlig 

situation, och det tror hon kan göra att det är där som alla känslor ventileras. "Jag tror att 

sången väcker känslor i kroppen. Jag känner ju det själv, när det verkligen fungerar så 

känner jag hur otroligt skönt det är i kroppen".  

 

Sara märker även att självförtroendet stärks och nämner i sammanhanget att en del av hennes 

elever har valt programmet främst av personlighetsutvecklande skäl. De vill exempelvis våga 

prata inför en grupp eller gå på en anställningsintervju. Den sociala förmågan blir bättre och 

de vågar ta mer plats. Hon kan se att många elever växer mycket som människor under sina år 

på linjen. Även Rita anser att det har en positiv effekt på självkänslan och självförtroendet och 

framhåller sången som något "helt fantastiskt" för människans välmående. "Sång borde vara 

en mänsklig rättighet, och inte bara en möjlighet". Hon förklarar sång som ett mentalt uttryck 

som säger vem du är som människa och som ökar acceptansen hos andra människor. Det, 

tycker hon, märks speciellt på personer som sjunger i kör.  

 

"I och med att man sjunger så har man blottat sig lite för sina medmänniskor. Och när 

alla gör det så har man hittat en konformitet. Alla grupper jag har haft har inte blivit 

hela förrän de har sjungit för varandra första gången. Då är man med i gänget".  

 

Att sjunga själv anser hon är en blandning av att öppna sig, visa sin svaghet, lära känna sig 

själv, och framför allt att man visar andra att man vågar lära känna sig själv, att man vågar 

visa sin svaghet. Det menar hon är viktigt för grupptillhörigheten - det ger en  trygg social 

gemenskap som gör att man får förutsättningarna till att komma vidare. Hon anser att det 

speciellt gäller för killar. "Det är mer socialt accepterat att en tjej sjunger än att en kille gör 

det. Men killar som kommer över spärren kan ibland känna en enorm eufori och lycka och 

tycka att det är skönt".  

 

6.6. Pedagogernas tankar kring hur lärandet påverkas av aktivitetsnivån 
 

Tre av pedagogerna var helt övertygade om att inlärningsförmågan påverkas av fysisk 

aktivitet. Lotta tog återigen upp det kinestetiska sinnet och människans förmåga att lära med 

kroppen. "Många sångare har jättesvårt med noter, och det brukar jag göra med kroppen. 

Till exempel olika rörelser för olika notvärden. Lär du med kroppen så sitter det sen". Hon 
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har en del erfarenhet av denna fråga från sitt arbete som skolsköterska och anser även att 

koncentrationsförmågan och motivationen blir bättre om man rör sig. Sara och Rita nämner 

att eleverna som rör på sig är bättre på att strukturera sina liv och få saker gjorda, och även de 

framhåller att inställning och motivation är bättre bland de som är aktiva. De som inte tränar 

är mer beroende av vad det handlar om. Sara tror också att det gör att man hinner lära sig mer 

under en längre tid eftersom det ger en större mental uthållighet. Hon tillägger att hon inte har 

någon erfarenhet av hur hjärnan påverkas av träning, men upplever personligen att hon orkar 

mer efter att hon utfört ett träningspass. Lotta, Rita och Sara anser också att de som rör på sig 

är piggare och alertare, vilket hjälper lärandet. De kommer upp på morgonen, de kommer i tid 

till lektionerna och de tar ansvar och planerar sitt liv på ett annat sätt än de som inte rör på sig. 

Rita betonar även att koncentrationen ökar: 

 

Vi hade ett praktiskt exempel på det från när jag hade orkesterklass i åk 3 för en massa 

år sedan, och vi bytte schema mitt i perioden. Först kom de till oss direkt på morgonen, 

och var okoncentrerade och hade svag inlärningsförmåga. Sen kom de direkt efter en 

timmes gympa, uppvärmda och fysiskt aktiva till oss, och då gick det jättemycket bättre. 

Lärarna tänkte först att det kommer inte att gå, för de kommer att vara så trötta efter 

gymnastiken att de kommer att vara surriga och svamliga. Men det som hände var 

precis tvärtom. De var mycket mer koncentrerade efter idrotten. Det kan ha varit bara 

en kortvarig effekt, eftersom det ofta är så med barn, men jag tror att det ändå gäller 

allmänt. Det finns väl en massa undersökningar som visar att man ökar tankeskärpan 

av att vara fysiskt aktiv, och det har jag märkt även på mig själv. Gör jag något fysiskt 

så tänker jag bättre efteråt.  

 

Margareta däremot anser att hon träffar eleverna för korta stunder för att kunna uttala sig om 

vare sig koncentration, motivation eller inställning. Hon tycker att det är svårt att jämföra den 

här typen av egenskaper hos unga människor.  

 

"Koncentration tror jag märks mer när  man blir äldre än på så här unga människor. 

Det kan jag se till mig själv - jag blir mycket fortare mentalt trött nu än tidigare. Det är 

för korta stunder för att kunna avgöra hur koncentrationen hos eleverna påverkas av 

aktivitet".  

 

Hon nämner dock att hon ändå tror att fysisk aktivitet kan påverka inlärningen i viss mån, 

men har inte någon kunskap eller erfarenhet som kan styrka det.  

 

6.7. Hur pedagogerna upplever att sång påverkar lärandet 

Alla de intervjuade pedagogerna var eniga i att sång har en positiv inverkad på lärandet. 

Margareta har läst en del forskning på området och menar att sång är bevistat positivt för 

inlärningen. Hjärnans funktion och förmåga utvecklas, vilket gör att det går lättare med 

inlärning inom andra ämnen och även sociala situationer. Hon nämner ett konkret exempel 

med en elev hon tidigare haft som i början hade mycket bristande röstfunktion, och stora 

svårigheter i övriga skolämnen. Från att hon börjat sjunga rapporterades stora förändringar i 

koncentration och skolprestationer från klassläraren. Rita säger att sång tilltalar en del av 

huvudet som man kanske inte alltid använder när man pratar om inlärning eller intellektuella 

inlärningsformer.  
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"Sång är ju en slags blandning av ett uttryck, nån slags konstnärlighet och minnen och 

sånt. Det finns ju folk som kanske har svårt att lära sig saker, som kan lära sig väldigt 

svåra saker om man sjunger dom".  

 

Hon lyfter även fram att det finns människor med afasi, som inte kan tala, men som kan 

sjunga. Margareta berättar att hon har haft elever med aspergers syndrom som också de 

utvecklades mycket av sången, framförallt socialt. Lotta är också övertygad om att sång 

påverkar inlärningen och styrker det med vad hon har sett och upplevt i sitt jobb som 

skolsköterska. Hon kan även märka det på sina egna barn, som exempelvis lärde sig alfabetet 

utantill, vid mycket ung ålder, genom en sång. "Att sjunga det man ska lära sig, och gärna att 

man rör sig samtidigt och är aktiv, hjälper minnet jättemycket". Även Sara berör ämnet och 

tror att sång stärker ord- och textminnet. "Själv gjorde jag låtar på högstadiet för att komma 

ihåg grammatik och annat för att jag märkte att jag här lätt att komma ihåg text till en 

melodi". Språkutveckling är en annan sak Lotta nämner och menar att sång gör att man lättare 

kommer ihåg ord. Hon menar också att ordförrådet utvidgas och ordförståelsen ökar.  

 

"Man kan till exempel vara intresserad av en viss text man hör med sin idol, och vill 

veta vad den handlar om och vad orden betyder. Om den är på engelska så sitter man ju 

ofta och översätter, vilket också är bra för utvecklingen av engelskan."  

 

Sara går också in på språkutvecklingen, och anser att den stärks eftersom man inom sång 

jobbar mycket med text, översättning och uttal, främst inom svenska och engelska. De får 

själva slå upp ord som de inte förstår, vilket utvecklar både problemlösningsförmågan, 

ordförrådet, och ordförståelsen. Eleverna jobbar även rytm i ord och fraser, språkmelodi och 

betoningar. Det är viktigt att det låter trovärdigt. Lotta tror också att man lättare lär sig 

främmande språk med hjälp av sång och musik. Hon menar också att media hjälper till i 

språkinlärningen, främst när det gäller engelska. Hon jämför med tyska och menar att många 

har svårt att minnas vad de lärde sig på tyskalektionerna i skolan eftersom vi mer sällan hör 

språket. "Man hör ju inga tyska sånger, så därför minns man inte! Engelska och amerikanska 

sånger hör man däremot, och ser det på TV, och det är ju en jättebra språkinlärning". 

Margareta tror att musik i allmänhet verkar positivt på människor och förenar.  

 

6.8. Pedagogernas upplevelser kring de elever som besvarat enkäten 

Man kan inledningsvis avläsa att lärarna hade en väldigt korrekt uppfattning om hur mycket 

de specifika eleverna rör på sig. Eleverna som lärarna upplevde som aktiva har uteslutande 

kryssat i svarsalternativ som visar på aktiviteter i alla angivna intensitetsnivåer, varav minst 

en intensitetsnivå utfördes mer än tre dagar per vecka. Alla dessa elever har kryssat i att de 

utför mycket ansträngande aktiviteter varje vecka.   

Bland eleverna som upplevdes mer passiva av pedagogerna är svaren mer varierade. Några 

tycker att de rör sig på en mycket ansträngande nivå en dag per vecka, men skriver sedan i 

den mer fria delen av enkäten att det avser dans och fysträning som ingår i undervisningen, 

vilket tidigare beskrivits av lärarna som "något de kommer till, men inte aktivt deltar i". De 

nämner även att de promenerar mellan klassrum och ibland till och från skolan.  
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6.8.1. Sångmässiga svårigheter i förhållande till aktivitetsnivå 

Vissa sångknutna problem som togs upp av pedagogerna när det gällde de aktiva eleverna är 

av liknande art. För sex av sju elever upplevs oförmågan att slappna av och att framkalla en 

mjuk klang vara det största hindret. Elasticiteten är en annan funktion som upplevs bristande 

hos alla aktiva elever som inte huvudsakligen sysslar med dans. De blir som vi nämnt tidigare 

lätt statiska och spända. Margareta nämner att hennes elev är van att använda sina muskler 

mycket och länge, och inom sång måste man kunna kombinera anspänning med avspänning. 

Pedagogerna upplever dock att dessa elever har lättare att förstå att och varför det utgör ett 

problem för sången och kan på så vis ofta göra något åt det, men det tar tid. Flera av 

pedagogerna nämner också att de upplever att de aktiva eleverna är sämre på att tänka och 

reflektera, vilket speglar sig mycket i textanalys, interpretationen och sättet att angripa 

problem. Sara kan uppleva att de lätt överdriver saker vilket gör att det inte blir trovärdigt. 

Rita tycker att bristen på eftertänksamheten är ett problem för båda hans aktiva elever. De 

använder övervägande den hjärnhalva som är mer pådrivande och matematisk, och inte så 

mycket den konstnärliga hjärnhalvan, som också är viktig i sammanhanget eftersom sång är 

en i allra högsta grad konstnärlig aktivitet. De skulle behöva tänka lite mer fritt och inte så 

inrutat.  

"Eleven kan lätt bli överambitiös, övar extremt mycket och extremt tekniskt och ibland 

kanske glömmer en massa andra bra detaljer som kanske en slöare elev skulle ha tänkt 

på i första hand".  

 

Hon talar också mycket om det muskulära, att det är svårt att hitta en lagom nivå, som hon 

nämnde tidigare. "Pang på eller inte alls". Sara nämner en svag och otät huvudklang som ett 

problem hos båda sina aktiva elever. Några av eleverna kan ibland upplevas trötta, ofta 

morgonen efter ett hårt träningspass. Sara tror att det beror på att de har så många aktiviteter 

att tiden inte räcker till. Kroppen behöver tid för vila, och det får den inte i den utsträckning 

som skulle behövas hos vissa aktiva elever. Sara nämner också att de här eleverna lätt fastnar i 

detaljer. De kan öva på något i flera timmar utan resultat, vilket gör att de blir frustrerade och 

stressade. Detta styrks i den efterföljande elevenkäten där Saras elev bekräftar detta: "Övar 

jag på nåt jag inte kan blir jag för det mesta bara irriterad men känner jag att det går bra så 

mår jag också bra". Dessa elever har ofta, som tidigare nämnts, höga krav på sig själv och 

majoriteten av dessa elever beskrivs av pedagogerna som stressade. Om man återigen 

hänvisar till enkäten, så kan man se att dessa elever har kryssat i att de är stressade ofta, eller 

då och då. Här ska nämnas att även många av de inaktiva eleverna upplever att de är stressade 

trots att de inte upplevs ha samma tidsbrist och höga krav på sig själv.    

 

Bland de svårigheter som nämns för de inaktiva eleverna är främst individbaserade frågor 

såsom självkänsla och självförtroende mest framträdande. Fem av sju elever har enligt 

pedagogerna bristande självkänsla, vilket gör att de hämmas både musikaliskt och socialt. Om 

man ser till enkäten så har flera av dessa elever kryssat i att de känner sig nedstämda eller 

deppiga då och då eller ofta, i jämförelse med de aktiva eleverna som samtliga har kryssat i 
sällan eller aldrig. Rita upplever att eleven tar på sig en mask, en fasad.  

 

Bryter man ner den fasaden, vilket skulle behöva göras för att komma vidare, så är hon rädd 

att det poppar upp en massa andra saker. En del av det som poppar upp tror jag är en slags 

misstrivsel med sig själv som har fysiska orsaker. Ett sätt att vända hennes dilemma är att 

vara mer fysiskt aktiv. Genom att bli mer aktiv skulle hon få en bättre hållning och trivas 

bättre med sig själv.  
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Rita tror att en bättre självkänsla i det här fallet skulle påverka elevens sångförmåga positivt. 

Lotta menar att de båda inaktiva eleverna sätter krokben på sig själva. För att komma någon 

vart måste man tro på sin egen förmåga, tycka att man är bra på det man gör och våga visa det 

för andra. "Det där har ju exploderat nu bland flickor, alla är helt övertygade om att de inte 

duger". Hon säger att båda henne inaktiva elever är fantastiska sångerskor, men har stora 

problem med att våga göra fel och att lita på sin egen förmåga. "det är för svårt" eller "det 

kommer aldrig att gå" är uttryck hon ofta hör från dessa elever. För att stärka deras 

självförtroende väljer hon ut sånger som hon vet att de klarar, och försöker hålla sig inom 

deras trygghetszon, vilket gör att de tekniskt och fysiskt utvecklas långsammare. Sara, Lotta 

och Rita tror att en ökad aktivitet skulle, till viss del, hjälpa till att stäkra självförtroendet och 

självkänslan. Lotta menar att om man är van att använda sin kropp som arbetsverktyg, så kan 

man lättare "kliva ur sig själv" och ta plats i rummet. Man kan använda kroppen som en 

förstärkning av det man vill förmedla.  

 

Margareta nämner varken självförtroende eller -känsla i någon bemärkelse under intervjun. 

Däremot tar hon upp andningsrelaterade problem. Dåligt uthållighet, syreupptag, och 

utnyttjande av luften, svårt att hålla långa fraser. Hon märker även brister i koncentration då 

eleven är väldigt trött på eftermiddagarna.  

 

Även Rita uppmärksammar problem med uthållighet och andningskapacitet hos de inaktiva 

eleverna. "...och jag upplever en ren fysisk tröghet, att orka komma igång". Hon ser även 

klara nackdelar när det gäller konsten att sjunga och dansa samtidigt. Rörelserna är inte på 

något vis automatiserade och därför hamnar fokus på dansen istället för sången. Rita tror att 

eleverna påverkas mer av sin inaktivitet än vad de själva tror "Att bli fysiskt aktiv är nog det 

som krävs för att hon ska komma vidare". När man inte är fysiskt aktiv kommer man tillslut 

till ett stopp. "Det här är vad du fixar med din kapacitet just nu, för att du ska fixa mer så 

måste du själv öka din kapacitet.  

 

Sara jobbar mycket med hållningen med sina inaktiva elever. "Hon står helt fel, hänger med 

kroppen, har ingen energi, staplar inte kroppen på ryggraden". Det medför svårigheter med 

att hitta sitt stöd, rösten svajar och tonen blir svag. Dålig kroppsaktivitet medför också 

svårigheter med att sjunga rent. Sara upplever också att allt tar längre tid eftersom de inte 

engagerar sig, varken fysiskt eller mentalt. De jobbar fortfarande med grundläggande 

funktioner trots att de här eleverna nu är inne på sitt tredje år på musikalprogrammet. Sara 

upplever även att de här eleverna har svår att förstå fysiska instruktioner. "De kan väldigt lite, 

frågar inte när de inte förstår och försöker inte hitta lösningar själva på sina problem och 

svårigheter".  

 

Alla fyra pedagoger nämner fysisk aktivitet som en möjlig lösning på problemen med sången. 

Sara tror att de framförallt skulle må bättre om de rörde på sig mer.  

 

"Bättre självförtroende och hållning. De hör ihop tycker jag. Det är ganska lätt att se 

vilket självförtroende en människa har på hur den rör sig och står, och för den här 

tjejen så signalerar det bara "kom och hjälp mig, jag mår inte bra", och det tror jag 

skulle ändras av bland annat träning om hon känner att hon vill det. Motivationen 

måste komma från henne själv".  
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6.8.2. Sångmässiga fördelar i förhållande till aktivitetsnivå 

Bland de aktiva eleverna återkommer egenskaper som arbetsvilja, positiv inställning energi 

och engagemang. De övar väldigt mycket, de tror att allt är möjligt och påverkas i hög grad, 

som Sara belyser, mentalt när det uppstår problem.  

 

"När ett problem uppstår så syns det långväga att hon inte är belåten med resultatet, 

och då blir det ju väldigt lätt att börja jobba med problemet eftersom hon själv är 

medveten om problemet och motiverad att fixa det".  

 

Alla pedagoger beskriver en snabb utveckling hos de aktiva eleverna. Här framträder de högt 

uppsatta kraven som en fördel; att de har ett otroligt driv och viljekraft att lyckas. Rita 

återkommer till hockeymentaliteten som en fördelaktig egenskap och menar att de ser 

instudering som ett träningspass och gör alla uppgifter de får. Hon menar också att de aktiva 

eleverna har lättare att strukturera och planera sitt arbete.  

 

"Hon vet att hon behöver jobba med de här låtarna så här mycket tills på fredag för att 

hon ska klara dem. Hon vet att hon behöver de här timmarna och de här hjälpmedlen. 

Det behöver jag aldrig tala om, det kan hon räkna ut själv. Just det tycker jag är en 

sångteknisk fördel".  

 

Fysiska förutsättningar som hållning, kroppsuppfattning och -kontroll, andning och 

uthållighet betraktades ofta som en självklarhet, och jag var tvungen att fråga specifikt efter 

det för att det skulle nämnas. Lotta framhöll speciellt hållning som en viktig egenskap.   

 

"Ja, hon har en snygg hållning, sitter inte och sjunker ihop eller nåt sånt. Står på bägge 

fötterna och ställer sig inte och hänger mot en vägg eller vid pianot eller så utan har 

väldigt bra kroppsuppfattning. jag märker även när jag ger instruktioner att hon vet var 

musklerna sitter och så".  

 

Även mer specifika förmågor som textinlärning, avistaläsning, stämsång, att hantera olika 

genrer och gehör nämndes hos några av eleverna. Flera pedagoger nämner också förmågan att 

sjunga starkt. Alla de aktiva eleverna har angett att de oftast får höga betyg och lyckas bra i 

skolsammanhang, vilket stärks av lärarnas kommentarer.  

 

Bland de inaktiva eleverna är det även här mer varierade svar. Bland annat menade 

pedagogerna att fysiska och tekniska saker kan ta längre tid, men när de väl lärt sig och 

förstått något så sitter det i muskelminnet. De känner efter och reflekterar i högre grad än de 

aktiva eleverna. Margareta tror att de tänker mer för att de måste, det finns inga genvägar. 

Hon tycker också att de inaktiva eleverna har den positiva egenskapen att de inte stressas på 

samma sätt när det inte går som de vill.  

 
"Hon har en sund inställning till det tycker jag. För sin egen skull. Hon tycker att det är 

kul och hon blir positivt överraskad av sin egen förmåga när hon åstadkommer något. 

Jag är säker på att om hon skulle börja röra på sig så skulle hon bli glad över 

upptäckter med det också".  

 

Lotta anser att dessa elever är bättre på att förmedla känslor. "Det är helt magiskt. Hon har fin 

musikalisk känsla och kan sätta sig in i text och så. De eleverna som rör på sig mycket kanske 

har lite svårare för det". Att slappna av är en annan förmåga som anges som en fördel av 
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bland annat Rita. "Att slappna av, tänka lite inåt och analysera, text och så. Allt som inte 

kräver fysisk aktivitet blir enklare". Dessa elever, menar hon, kan ofta ha en "medfödd talang" 

för att sjunga med exempelvis en bra instrumental inställning, bra omfång, inlevelseförmåga, 

och musikalisk känsla. Det är när de ska gå vidare till nästa steg som problemen uppstår, och 

fysiska och mentala verktyg, engagemang och arbetsvilja krävs för att komma vidare.    

 

Bland dessa elever är skolframgång en högst varierande faktor. En del elever uppger att de får 

höga betyg och tycker att det går lätt i skolan, medan andra uppger att de får lägre betyg. 

Lärarna upplever inte att de här eleverna skolkar så mycket, utan att de deltar, ibland på ett 

passivt sätt.  

 

Alla lärarna är i de avslutande kommentarerna kring eleven noga med att betona att de tycker 

om sina elever och anser att de är fantastiska människor trots sina fysiska, tekniska och 

mentala problem.  

 

"Vi tar emot såna här elever också och accepterar att de inte är här av samma 

anledning som de andra. Det kan vara det som gör att de orkar gå gymnasiet, att få 

göra något de tycker är kul, för det tycker hon ändå av någon anledning att ämnena är 

trots att hon inte tränar eller är aktiv på lektionerna". 

 

6.9. Elevernas egna upplevelser och tankar kring fysisk aktivitet och sång 
 

Som den nämndes tidigare har de elever som lärarna upplevde som aktiva kryssat i 

svarsalternativ som visar att de varje vecka utför aktiviteter i alla angivna intensitetsnivåer, 

varav minst en intensitetsnivå utfördes mer än tre dagar per vecka. Alla dessa elever har 

kryssat i att de utför mycket ansträngande aktiviteter i någon form varje vecka. Den mest 

aktiva eleven i studien har kryssat i att hon rör på sig mer än tre dagar/vecka på alla 

intensitetsnivåer. Fyra av sju aktiva elever håller aktivt på med dans på fritiden, en motionerar 

i form av exempelvis skidåkning eller löpning, och en styrketränar. Dansarna skriver i den fria 

delen att de tränar dans ca tre dagar/vecka på fritiden, plus dans i skolan för alla som går 

musikalgymnasium eller -folkhögskola. Gymnasieeleverna har dessutom schemalagd idrott. 

Eleven som tränar styrketräning uppger att han gör detta 4-5 gånger per vecka.   

Några av de inaktiva eleverna tycker att de rör sig på en mycket ansträngande nivå en dag per 

vecka, men skriver sedan i den mer fria delen av enkäten att det avser dans och fysträning 

som ingår i undervisningen. De nämner även att de promenerar mellan klassrum och ibland 

till och från skolan. Eleverna som går folkhögskola bor på internat på skolans område och rör 

sig mest mellan byggnaderna på området. När de är i sin hemstad uppger de att de går eller 

cyklar till olika aktiviteter och till kompisar. 

 

Om man ser till vad eleverna tycker om idrott och motion är svaren väldigt varierande (Tabell 

1). De flesta av eleverna som upplevs inaktiva har valt svartalternativet varken eller. Några 

tycker att det är ganska tråkigt och några tycker att träning och motion är roligt. Även bland 

de aktiva eleverna är svaren av olika karaktär. Majoriteten har svarat att det tycker att motion 

är roligt, men även här har flera elever svarat varken eller.  
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 Aktiva Inaktiva 

Roligt 4 1 

Ganska roligt  2 

Varken eller 2 1 

Ganska tråkigt  2 

Tråkigt   

Tabell 1. Hur eleverna upplever träning/motion 

 

 

Alla de berörda eleverna, aktiva som inaktiva har lång erfarenhet av sång och har tagit 

sånglektioner i 2-6 år. Alla sjunger 3-7 dagar i veckan, de flesta dagligen, på fritiden. 

Samtliga uppger att de tycker att sång är roligt och att det gör att de blir glada, lugna, 

fokuserade och pigga. En elev uppger att sång gör att han känner sig stressad. Det är en aktiv 

elev, och den elev som hållit på kortast tid med sång. En elev nämner i den friare delen av 

enkäten att hur hon känner sig efter hon sjungit varierar. "Övar jag på nåt jag inte kan blir jag 

för det mesta bara irriterad men känner jag att det går bra så mår jag också bra". 

 

Av de elever som får betyg i sång kan man inte se några klara samband mellan aktivitetsnivån 

och betyget. De som rör sig mycket har genomgående VG eller MVG, och bland de inaktiva 

har hälften MVG/VG och den andra hälften G. Lärarna styrker detta i sina kommentarer under 

intervjuerna. I övrigt i skolan ser det likadant ut. De aktiva eleverna upplever att de tycker att 

skolan går lätt och att de även där oftast får MVG eller VG, medan de inaktiva även här är 

uppdelade i två "läger" - hälften får VG eller MVG och den andra hälften G eller IG. De 

elever som ligger på G i sång är även de som inte uppnår höga reslutat i övriga skolämnen.  

 

När det gäller psykiskt välmående redovisas de aktiva elevernas svar i Tabell 2. De ligger 

mellan aldrig och då och då på alla negativa effekter med undantag för stress där ofta är det 

vanligaste svaret. På den positiva egenskapen "pigg och positiv" pendlar svaren mellan då och 

då och alltid.  

 

Bland de inaktiva (Tabell 3) är det svårare att se mönster i svaren då de är mer utspridda. Man 

kan ändå urskilja att ofta förekommer mer frekvent bland de inaktiva eleverna. Om man gör 

en jämförelse med de aktiva eleverna upplever alltså de här eleverna i större utsträckning att 

de är nedstämda, trötta och okoncentrerade. Stress och var relativt lika mellan dem. De aktiva 

verkar känna sig en aning mer pigga och positiva än de inaktiva. 

 

 
 Aldrig Sällan Då och då Ofta Alltid 

Stressad  1 1 3 1 

Nedstämd 1 3 2   

Trött  1 5   

Okoncentrerad 1 2 3   

Pigg/Positiv   1 3 2 

Tabell 2. De aktiva elevernas upplevda mentala tillstånd. 

 

 
 Aldrig Sällan Då och då Ofta Alltid 

Stressad  1 1 4  

Nedstämd 1  5   

Trött  1 2 3  

Okoncentrerad  1 3 2  
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Pigg/Positiv   3 3  

Tabell 3. De inaktiva elevernas upplevda mentala tillstånd. 

 

 

Två av de inaktiva eleverna åker buss till skolan, i övrigt uppger alla oavsett aktivitetsnivå att 

de går till skolan. De aktiva ägnar sig oftare åt vardagsmotion i form av exempelvis städning, 

cykelturer till kompisar eller gå ut med hunden. De anger att de gör detta från några 

dagar/vecka till flera gånger/ dag. De inaktiva har svarat att det gör den här typen av aktivitet 

en dag/vecka eller några dagar/vecka.   

 

I den fria delen av enkäten fick eleverna själva skriva hur de upplever att fysisk aktivitet och 

sång hänger ihop. Vid första anblicken så kan man konstatera att de inaktiva har svarat mer 

utförligt än de aktiva eleverna. De aktiva eleverna har skrivit en till två rader eller ingenting 

alls, medan de inaktiva eleverna i vissa fall har fyllt svarsutrymmet. Alla elever, oavsett 

aktivitetsnivå, nämner uthållighet som en viktig egenskap för sång. De aktiva eleverna anser 

att man får bättre kondition av att träna och orkar därför mer. Någon skriver att träning gör att 

man blir allmänt piggare. De kopplar även i viss mån sångtekniska funktioner till träning; "för 

att kunna sjunga bra behövs bra kondition och magstöd", och "en bra hållning kan medföras 

om man tränar t.ex. ryggen". De aktiva eleverna inom musikalgenren nämner ofta kopplingar 

mellan sång och dans som t.ex. "det blir möjligt att dansa och sjunga samtidigt", eller "om 

man dansar och sjunger samtidigt måste man orka med det". Någon nämner också i 

sammanhanget att det är bra att stretcha för att bli mjukare i kroppen. De aktiva eleverna 

verkar tycka att motion och träning har positiv inverkan på dem, eftersom de flesta har svarat 

att de tycker att det är roligt, och någon elev i den avslutande delen rekommenderar andra att 

röra på sig mer och motiverar det med att "din hälsa förbättras betydligt".  

 

De inaktiva elevernas svar visar på en mer komplex tankeverksamhet och reflektion kring 

ämnet. De nämner som ovan nämnt kondition och uthållighet som primär koppling mellan 

sång och motion, "med bättre kondition är det lättare att sjunga",  och även här nämns 

förmågan att kunna dansa och sjunga samtidigt som ett viktigt mål med träningen. Men de här 

eleverna går även in på mer komplexa effekter som exempelvis vikten av att aktivera hela 

kroppen när man sjunger, att hela kroppen ingår i röstinstrumentet. "Jag upplever att träning 

väcker rösten". En elev nämner även att blodgenomströmningen ökar och halten av endorfiner 

går upp, vilket gör att hon upplever att det går lättare och mjukare att sjunga. En bra kondition 

menar hon, gör att det krävs mindre tid för uppvärmning och uppsjungning. Hon nämner 

också att direkt efter ett träningspass känns rösten mjukare och det blir skonsammare att 

sjunga. En elev nämner här att hon håller på att ta sig ur en utmattningsdepression och 

försöker bygga upp nya sunda vanor, ta bort stressande moment och behålla det som får henne 

att må bra. Hon nämner att ta hand om sin hälsa och sång som två huvudingredienser i 

uppbyggnadsarbetet. "Sång är en mycket viktig del, det skänker mig glädje och 

självförtroende". En annan elev skriver också att sång är ett roligt och bra sätt att uttrycka sig. 

I de avslutande kommentarerna belyser de att sång som heltidsjobb inte är någon dans på 

rosor, "...det är hårdare än vad man tror...", och "man måste verkligen veta vad man ger sig 

in i!"     

 

6.10 Sammanfattning 

Resultatet visar alltså att pedagogerna är positivt inställda till fysisk aktivitet. De anser att det 

har en positiv effekt på sångundervisningen i såväl fysisk som psykologisk bemärkelse. De 

upplever även att lärandet påverkas av båda faktorerna som undersökningen behandlar; fysisk 
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aktivitet och musik i form av sång. Pedagogerna beskrev en rad fysiska och psykiska 

egenskaper som de upplever skiljer de aktiva eleverna från de inaktiva. Bland de fysiska 

egenskaper som påverkas av aktivitetsnivå togs bland annat hållning, kroppsmedvetenhet och 

-kontroll, uthållighet och andningskapacitet upp. Uthållighet i både fysisk och psykisk 

bemärkelse var den mest centrala effekten av fysisk aktivitet som ansågs betydelsefull för 

sångundervisningen. Andra psykiska effekter av fysisk aktivitet som återkom under 

intervjuerna var inställning, motivation, övnings- och arbetsvilja, pigghet och energi. De 

menar att de aktiva eleverna har en annan inställning till instudering och övning, de är vana 

vid att man måste arbeta för att uppnå resultat, de vet att inget är gratis.  

Elevenkäten bekräftade pedagogernas utsagor och visade att även eleverna upplever att fysisk 

aktivitet är viktigt för sången. Av både intervjuer och enkät framgår att sång påverkar 

elevernas psykiska välmående och stödjer språkutvecklingen. Det stärker eleverna mentalt 

och bidrar till en bättre självkänsla samt grupptillhörighet och gemenskap. Sångens nära 

koppling till text gynnar elevernas språkliga utveckling, både inom svenska och engelska. De 

negativa effekter med fysisk aktivitet som togs upp kopplades främst till anaeroba aktiviteter 

som styrketräning, och utgjordes av brist på elasticitet och rörlighet. Pedagogerna betonade 

dock att de positiva effekterna överväger och ser totalt sett alla former av fysisk aktivitet som 

något positivt.   
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7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 
 

Kontexten är en viktig aspekt under intervjuprocessen. Det är viktigt att informanten känner 

sig trygg under intervjuns gång, och att man försöker hitta liknande kontexter för alla 

informanter (Kvale 1997). Samtliga intervjuer genomfördes på respektive skola, i lokaler som 

var bekanta för informanten, exempelvis konferens- och arbetsrum. Praktiska skäl var 

avgörande för val av plats. Detta innebar att jag fick resa till en annan ort under några dagar. 

Ingen signifikant förändring i tillvägagångssätt och frågeformulering har skett mellan 

intervjuerna. Intervjufrågorna är utformade utifrån frågeställningarna och bör på så vis hålla 

sig inom undersökningens ämnesramar.  

Jag har valt ut informanter med stark anknytning till ämnet, som i det här fallet är sång och 

fysisk aktivitet. Hälften av informanterna arbetar inom genren musikal, vilket i allra högsta 

grad kan relateras till studien då det innefattar dagligt arbete med kombinationen av de båda 

aspekterna i form av sång och dans. Den andra hälften representerar den mer traditionella 

sångundervisningen på ett estetiskt program. Informanterna är olika på många sätt; ålder, 

arbetslivserfarenhet och personlig relation till fysisk aktivitet är några saker som starkt skiljer 

dem åt. Tre av pedagogerna hade stor erfarenhet av sångundervisning och har därför träffat 

många olika typer av elever. Dessa faktorer menar jag stärker validiteten i min undersökning, 

eftersom jag får många olika infallsvinklar på ämnet.  

 

Även den personliga relationen är viktig under en intervjusituation (Patel & Davidsson, 

1994). I det här fallet har jag en sedan tidigare mer eller mindre etablerad personlig kontakt 

med tre av de fyra informanterna. Det upplevde jag som en underlättande variabel. Det 

medförde en mer avslappnad stämning under intervjuerna och informanterna verkade känna 

sig trygga med utlämnandet av svar. Jag är medveten om att det innebar ett risktagande 

eftersom den typen av förutsättningar kan ha motsatt effekt, men i det här fallet blev utgången 

positiv. För att förstärka den positiva atmosfären har jag under alla intervjuer visat intresse 

och förståelse till informanterna och deras svar. Det är enligt Patel & Davidsson (1994) lätt att 

väcka en försvarsattityd hos informanten om vi på något vis dömer eller kritiserar.    

 

Intervjuerna tog ca 60 minuter att genomföra. Tiden var varierande, beroende på hur utförliga 

svar jag fick. Intervjuerna spelades in för att jag skulle kunna koncentrera fullt på samtalet, 

vilket säkrar intervjuernas tillförlitlighet. Genom inspelning har man enligt Kvale (1997) en 

större chans att få med allt som sägs, även med nyanser och betoningar i språket. Ingen av 

informanterna verkade på något vis besvärade av att bli inspelade. Intervjuerna var 

konfidentiella och redovisas i bearbetad form med pseudonymer. En man deltog i 

undersökningen men jag har valt att ge alla informanter kvinnonamn i redovisningen för att 

stärka anonymiteten.   

 

Om man övergår till elevenkäterna så kan vi först och främst konstatera att kontrollen över 

dem fråntogs mig vid överlämnandet till läraren då denne fick allt ansvar för att lämna dem 

till respektive elev. Det är också läraren som informerat eleverna om enkätens syfte och kan 

därför ha påverkat eleven med sin egen inställning till undersökningen. Validiteten för den här 

delen av undersökningen ligger således i händerna på informanterna från intervjuerna. 

Huruvida eleverna svarar sanningsenligt eller ej är också en aspekt som är svår att bedöma, 

men sannolikheten höjs av det faktum att de är konfidentiella. Vid en enkät är det enligt Patel 

& Davidsson (1994) viktigt att det framgår om det är anonymt eller ej. En anonym enkät 

innehåller ingen form av identifiering. Dessa enkäter kommer att klargöra vilka elevexempel 
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från intervjuerna som hör till vilken enkät, men ingen typ av identifiering utöver det. Att en 

enkät är konfidentiell betyder som Patel & Davidsson (1994) skriver, att vi i viss mån vet 

vilka som har svarat på enkäten, men att det inte på något vis offentliggörs. I det här fallet är 

det endast lärarna som vet vilka elever som deltagit, så därför är anonymiteten relativt hög, 

vilket ökar enkäternas tillförlitlighet. Dessa elevenkäter har en etisk brist då de samlades in av 

lärarna, vilket innebär att jag inte vet vem eller vilka som haft tillgång till elevernas svar innan 

de skickades till mig. Elevenkäterna gjordes till en början för att fastställa hur lärarnas 

uppfattning av elevernas aktivitetsnivå stämmer överens med verkligheten. När sedan enkäten 

utformades valde jag att lägga till fler frågor för att kunna inkludera elevernas egna 

upplevelser och tankar kring undersökningens ämne. Det gör att studien får ytterligare en 

infallsvinkel, vilket stärker validiteten. Eftersom enkäten endast tilldelades tolv elever är 

resultatet inte av statistiskt intresse, utan bör ses ur ett kvalitativt perspektiv.   

 

7.2. Resultatdiskussion 
 

Både bakgrundsmaterialet och resultatet av studien visar att det finns många faktorer i fysisk 

aktivitet och sång som tangerar varandra. Om man återgår till undersökningens syfte och 
frågeställningar kan man konstatera att de flesta frågor har besvarats, dock i varierande 

omfattning. Syftet med studien var att studera, analysera och tolka hur sångpedagoger och 

deras elever upplever att en fysiskt aktiv livsstil påverkar sångundervisningen, ur ett fysiskt, 

psykologiskt och didaktiskt perspektiv. Hur verksamma sångpedagoger upplever att den 

fysiska aktivitetsnivån påverkar eleverna i fysisk och psykisk bemärkelse, samt vilka för- och 

nackdelar de kan se har besvarats tydligt och utförligt under intervjuerna och presenteras i 

resultatet. Tre av pedagogerna hade stor erfarenhet av sångundervisning och har därför träffat 

många olika typer av elever. På så vis stärks validiteten i denna del av resultatframställningen. 

Sara, som var den yngsta informanten med minst erfarenhet svarade på flera frågor att hon 

"trodde" eller "skulle kunna tänka sig" olika saker, men tillade att hon inte har någon 

erfarenhet av aktuell fråga. Att fysisk aktivitet verkar positivt på sångundervisningen framgår 

tydligt. Pedagogerna nämner en rad positiva fysiska och psykiska egenskaper som ett resultat 

av ett aktivt liv. De belyser även några problem som fysisk aktivitet kan medföra, vilka verkar 

kunna uppstå vid anaeroba aktiviteter, samt om de utförs i omfattande grad. Alla pedagoger 

betonar dock att de ändå upplever fysisk aktivitet som en klar fördel när det gäller sång och 

allmän hälsa. Något som kan kopplas tillbaka till bland annat Zangger Borch (2008) som 

menar att fysisk aktivitet verkar positivt för andningen, hållningen, och stödet, ökar 

syreupptagningsförmågan och stärker de för sången viktiga buk- och ryggmusklerna. Alla 

pedagoger har, efter intervjutillfället, för avsikt att rekommendera sina elever att röra på sig 

regelbundet. En del gör det redan i varierad utsträckning och övriga pedagoger kommer att 

göra det från och med nu.  

 

7.2.1. Fysiska och psykiska effekter av fysisk aktivitet 

Intressant med undersökningen var att pedagogerna i första hand belyser de psykologiska 

effekterna av fysisk aktivitet. Mentala förmågor som inställning, arbetsvilja och engagemang 

nämndes flera gånger under vardera intervju. Personlighetsrelaterade egenskaper som 

förmåga att strukturera, att ta tag i saker och inte skjuta upp dem angavs också. Fråga som 

uppstår då är huruvida det är personligheten eller aktivitetsnivån som skapar förutsättningar 

som arbetsvilja och engagemang. Har den som är bra på att strukturera och få saker gjorda 

lättare för att ta sig iväg till träningen? Eller är det tvärtom träningen som gör att personen har 

ork att ta tag i saker, öva och strukturera upp sitt liv? Rydqvist & Winroth (2002) stärker det 
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senare då de skriver att vår kropp är anpassad till ett liv i rörelse och är beroende av fysisk 

aktivitet för att fungera på ett optimalt sätt. De fysiska faktorerna har stor betydelse för vår 

fysiska och psykiska balans och påverkar i hög grad hur vi mår, och hur vi fungerar ur en 

vardagsfunktionell synvinkel. Av enkäten framgår att de inaktiva eleverna inte är ovetande 

om de fördel ett aktivt liv skulle ge. De anger själva uthållighet som den största fördelen 

fysisk aktivitet skulle ge och nämner både sång och hälsa som viktiga motiveringar till ett 

aktivare liv. Även deras pedagoger uttrycker att de tror att eleverna skulle vinna mycket på att 

aktivera sig mer. Därför är det märkligt att de inte rör sig mer än de gör. Om man ser till vad 

som finns skrivet om fysisk aktivitet så finner man motivation, samt fysisk och psykisk ork 

som en mental effekt av träning och motion (Larsson & Bergström, 2002). Kan man då anta 

att de som är inaktiva inte har motivationen och orken att ta sig till träningslokalen, på grund 

av att de inte tränar? Det uppstår en ond cirkel av bristande motivation, trötthet och 

orkeslöshet som föder mer trötthet och orkeslöshet. Det kan naturligtvis även vara en fråga 

om bristande intresse. Om så är fallet spelar skolan en viktig roll i elevens hälsomässiga 

utveckling, då läroplanen antyder att undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever 

att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att 

eleverna utvecklar tilltro till sin egen fysiska förmåga (Skolverket, 2011). Om man istället ser 

på problemet ur en social synvinkel så belyser bland annat Engström (2010) och Faskunger 

(2004) hur den sociala miljön påverkar motionsvanorna. Trender, vänners vanor och 

tillgängligheten är några av de saker som till stor del styr ungdomars aktivitetsnivå. Orsakerna 

till varför vissa elever rör på sig mindre än andra kan således vara mentala, sociala eller en 

kombination av de båda.   

Margareta var den pedagog som inte upplevde någon skillnad i elevernas psykiska 

egenskaper. Hon hänvisade vid flera tillfällen till sin ålder och långa erfarenhet. Hon nämner 

själv att hon gått från mycket aktiv till inte alls aktiv, vilket också kan vara en avgörande 

faktor för den sjunkande koncentrationsförmågan, bristen på energi och ork som hon 

beskriver att hon upplever.  

 

Även fysiska förutsättningar som hållning, andning och uthållighet togs upp av pedagogerna. 

Uthållighet verkar ha stor påverkan på lektionstillfällena då många av de intervjuade 

pedagogerna belyser vikten av att, fysiskt och mentalt, orka stå på fötterna, hålla luftflödet, 

behålla energin, koncentrationen och aktiviteten i både kropp och knopp. Sångtekniska 

fördelar som hållning, andning, kroppskontroll och muskelverksamhet föreföll inte lika 

självklart, och det krävdes i flera fall någon följdfråga för att komma in på ämnet. Men när 

ämnet väl kom till tals så menade alla pedagoger att fysisk aktivitet är ett bra hjälpmedel som 

stärker de fysiska förutsättningarna. Andning och syreupptagningsförmågan kom upprepade 

gånger till tals i samband med uthållighet. Andning är enligt Sundberg (2001) något som är av 

stor betydelse för röstorganets funktion och som även Hansen (1993a) belyser, en 

förutsättning för en god sångteknik. Andningen och syreupptagningsförmågan påverkar även 

vårt psyke då det förser hjärnan med syrerikt blod. En dålig syreupptagning är ofta orsaken till 

bristande koncentrationsförmåga (Johansson, 2003). Hållningen var också ett återkommande 

samtalsämne under intervjuerna. Pedagogerna menade, i enighet med Zangger Borch (2008), 

att hållningen var en grundförutsättning till en god sångteknik, och såg en klar koppling 

mellan elevers aktivitetsnivå och hållningens kvalitet. Flera pedagoger nämnde inledningsvis 

att de inte tror att det förekommer någon sångteknisk skillnad, men berör enligt ovan, ändå 

flera punkter som berör sångtekniken senare under intervjun. 
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7.2.2. Fysisk aktivitet, inlärning och lärandeteorier 

Hur aktivitetsnivån påverkar inlärningsförmågan utgör den del av resultatet som har störst 

variation i tankar och åsikter. Eftersom lärarna inte har någon utbildning eller 

forskningserfarenhet av fysisk aktivitet och dess effekter på lärandet är den här aspekten av 

undersökningens validitet bristfällig. Någon signifikant skillnad i inlärningsförmåga mellan 

de aktiva och de inaktiva eleverna verkar lärarna inte uppfatta. Däremot detaljer som berör 

lärandet, som exempelvis mental uthållighet, koncentration, engagemang och vilja att 

utvecklas framhålls som positiva egenskaper hos de aktiva eleverna. I en slutrapport från 

myndigheten för skolutveckling (2005) framgår att dessa egenskaper är till fördel för lärandet 

och att de påverkas positivt av fysisk aktivitet. Lärarna träffar och undervisar sina elever 

väldigt kort tid varje vecka och upplever därför att det är svårt att se olikheter i 

inlärningsförmåga. Margareta speciellt var ytterst återhållsam med åsikter kring detta. De 

övriga tre pedagogerna ansåg att inlärningsförmågan påverkas i positiv bemärkelse av fysisk 

aktivitet. De tolkade dock uttrycket inlärningsförmåga på olika sätt och likställde det med 

bland annat instudering och lärstilar. Lotta återkom ofta till betydelsen av det kinestetiska 

sinnets betydelse och Rita talade mycket om arbetsvilja, förmåga att strukturera och "få saker 

gjorda". Alla dessa saker påverkar lärandet i allra högsta grad. Pedagogerna nämner också att 

de upplever att de aktiva eleverna är mer motiverade till att öva, de är vana att man måste 

anstränga sig för att uppnå resultat, och att de är allmänt piggare och alertare. Övning är något 

som står i direkt anslutning till röstlig utveckling och utgör därför en viktig del av lärandet 

inom ämnet sång. Säljö (2005) menar att undervisning är avgörande för kunskapsutveckling, 

men bör inte ses som uteslutande orsak till lärande. Om man inte övar eller gör sina uppgifter 

går man miste om den avsedda kunskap och erfarenhet uppgiften eller övningstillfället syftat 

till, vilket i allra högsta grad påverkar lärandet. Det kan kopplas till situationismen och 

Vygotskij som menar att vi lär oss något i alla situationer vi befinner oss i och flyttas vidare 

till nästa utvecklingszon med hjälp av människor med större kompetens än oss själva, och den 

kunskap vi erhållit. Även ur en behavioristisk synvinkel blir övning ett centralt moment i 

lärandet eftersom det ger eleven erfarenheter som påverkar hur denne ser på nya moment och 

situationer i undervisningen (Säljö, 2000).   

De mer psykologiska effekterna av fysisk aktivitet som påverkar lärandet nämndes inte utan 

viss vägledning. Och som ovan angetts så upplevde de att det är svår att se olikheter i 

exempelvis koncentration eftersom lektionstillfällena är så korta att koncentrationen sällan 

tryter oavsett aktivitetsnivå. Förmågan att koncentrera sig är av största betydelse för 

inlärningen då det, i enlighet med den kognitiva lärandeteorin, utgör en förutsättning för att på 

ett optimalt sätt ta in, registrera och tillgodogöra sig ny information (Säljö, 2000). De som 

kunde uttala sig om koncentrationsförmågan var Lotta och Rita. Rita har erfarenhet av detta 

genom en klassmusiksituation där han beskriver hur klassen koncentration höjs av att 

musiklektionen läggs i anslutning till en idrottslektion. Lotta säger sig ha erfarenhet av detta 

genom sitt tidigare arbete som skolsköterska. I vilken utsträckning hon har upplevt fysisk 

aktivitet som en koncentrationshöjande åtgärd framgår inte under intervjun. Koncentration är 

enligt Ericsson (2003) en av flera egenskaper som stärks av regelbunden fysisk aktivitet. 
Pedagogerna Sara, Rita och Lotta nämner att de upplever skillnader i 

problemlösningsförmåga, inställning och motivation, då de anger att de aktiva eleverna är mer 

positivt inställda, engagerade och motiverade att öva, utvecklas och lösa röstliga problem eller 

hinder som uppstår. Dessa är egenskaper som av Keays & Allison (1995) anges som 

psykologiska effekter av fysisk aktivitet.  

 



 

54 

 

7.2.3. Sångens påverkan på individ och lärande 

Även hur sång påverkar individen, fysiskt och mentalt, har besvarats, men med lite olika 

tolkningar av frågan. Alla fyra informanter ansåg att sång påverkar individen på ett positivt 

sätt. Sång gör att man mår bra och stärker individen mentalt. Något som bekräftas av bland 

annat Fransson & Sandström (2006) som menar att musik skapar glädje och harmoni, och 

Skolverket (2000), som menar att musik frigör och förstärker elevens identitet på ett socialt, 

kognitivt och emotionellt plan. Förmågan att tänka och reflektera, samt bearbeta och uttrycka 

känslor anges som de stora vinsterna för individen. Enligt Gudmundsson (1997) kan alla 

sinnesstämningar kopplas till känslor, vilka hjälper oss att fokusera och koncentrera oss. 

Musik framkallar således sinnesstämningar som främjar lärande. Även tanke och reflektion är 

förmågor som påverkas av musik, vilket stärks av Jernström & Lindberg (1995), som 

framhåller att sång utvecklar kognitiva och emotionella färdigheter. Här angav pedagogerna 

de inaktiva eleverna som mest påverkade, och upplevde att de i större utsträckning reflekterar, 

analyserar, känner efter och utrycker känslor. Detta stärks av de komplexa svar som lämnades 

i den öppna delen av elevenkäten. De inaktiva eleverna föreföll mer insatta och medvetna om 

hur både sång och fysisk aktivitet påverkar individen. Det framkommer också i 

undersökningen att lektionssalen ofta blir en plats för mental och känslomässig ventilation för 

eleverna. Det är ett intimt och personligt möte och kan hjälpa eleven med bearbetning av olika 

personliga problem. Det är i sig ett hjälpmedel man inte ska glömma som spelar stor roll i 

elevens personlighetsutveckling.  

Självförtroendet är något som samtliga pedagoger upplever stärks av sång och musik, vilket 

bekräftas i litteraturgenomgången av bland annat Jernström & Lindberg (1995). Sång sätter 

individen i centrum för allas uppmärksamhet, det gör att man som Rita uttrycker sig, blottar 

sig inför andra. Hon menar att en grupp inte blir "hel" förrän de sjungit för varandra. Något 

som kan kopplas till Sundin (1995), som ser musik som en socialiserande faktor, som lär oss 

att fungera som en del av en grupp. Musiken har enligt Skolverket (2000) en förmåga att låta 

alla som vill bli en del av en grupp. Den har stor betydelse för den sociala gemenskapen och 

stärker lärandet och personlighetsutvecklingen. Det anser pedagogerna bidrar till ett stärkt 

självförtroende och bättre självkänsla, och stärks av elevenkäten där en elev med psykiska 

svårigheter anger sång som en viktig ingrediens i uppbyggnadsarbetet. "Sång är en viktig del, 

det skänker mig glädje och självförtroende". Självkänslan är det av pedagogerna upplevda 

primära hindret i de inaktiva elevernas sång- och personliga utveckling. Självkänslan kan 

enligt Wiking & Lindström (2005) stärkas med hjälp av fysisk aktivitet. Det är oftast de 

inaktiva eleverna som förefaller ha den största talangen och inneboende förmågan att sjunga 

och uttrycka sig musikaliskt, vilket troligtvis är anledningen till att de sjunger. Sara nämner 

till och med att den personlighetsutvecklande aspekten av sång är den primära anledningen till 

att vissa av hennes elever väljer musikallinjen. De aktiva eleverna kan många gånger komma 

från andra hållet. De trivs ofta med att stå i centrum och ser sången som ytterligare en arena 

för uppmärksamhet och prestation. För alla elever både inaktiva och aktiva blir det ett sätt att 

vinna acceptans från omvärlden och visa att man duger.  

Lotta nämnde att hon tror att sång har liknande effekter som fysisk aktivitet, vilket är extra 
intressant om man kopplar det till Saras förhållningssätt. Hon ser sång som en form av fysisk 

aktivitet och både hon och Rita anser att man, genom att träna sång, kan uppnå både den 

muskelstyrka och kondition som krävs för just sång.  

 

När det kommer till huruvida sång och musik påverkar inlärningsförmågan har lärarna lämnat 

mer utförliga och insiktsrika svar i jämförelse med förhållandet mellan inlärning och fysisk 

aktivitet. Vissa har tagit del av forskning kring ämnet, medan andra kan bidra med stor 
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erfarenhet inom området, mycket på grund av tidigare arbete med klasser i musik. Samtliga 

pedagoger menar att sång och musik verkar positivt på inlärningsförmågan. Musik hör till den 

kreativa och konstärliga hjärnhalvan, till skillnad från exempelvis språk, matematisk förmåga 

och intelligens. Eftersom sång är en blandning av språk och musik aktiveras båda 

hjärnhalvorna. Genom att använda båda hjärnhalvorna stärks hjärnans funktion och förmåga. 

Sången bidrar även till personlighets- och social utveckling, då det innebär att kunna uttrycka 

sig, förmedla och framträda inför andra, om det så är en person. Alla berör att 

språkutvecklingen påverkas i positiv bemärkelse av sång. Det menar även Jederlund (2002) 

som skriver att talspråket vidareutvecklas genom sång och musik, samt Uddholm (1993) som 

framhåller att sång är till fördel för tal- och läsförmågan. Ordförråd, ordförståelse, grammatik, 

uttal, språkmelodi och uppbyggnad och förståelse av utländska språk är några av de saker som 

anses påverkas i positiv bemärkelse av sång. De menar också att minnet stärks vilket kan 

bekräftas genom Fransson & Sandströms (2006) studie som visar att musik förbättrar minnet 

och främjar språkutvecklingen. Sara nämner att genom att sätta melodi på en text blir det 

lättare att minnas den. Det finns en mängd sånger som innehåller grundläggande kunskaper 

som alfabetet eller matematiska funktioner, eller mer moraliska överväganden som miljö- och 

samhällsetik.  

 

7.2.4. Elevernas upplevelser    

Elevernas egna åsikter om hur fysisk aktivitet påverkar dem och deras sångförmåga och 

utveckling är av olika omfattning. Vissa av eleverna har i den friare delen av enkäten skrivit 

mycket medan andra har lämnat blankt. Detta göra att det är svårt att bedöma elevernas insikt 

och upplevelser av hur fysisk aktivitet påverkar dem. Det är de inaktiva eleverna som lämnat 

utförligast svar, vilket gör att de framstår som mer insatta i ämnet. De belyser bland annat 

vikten av god kondition i både sång- och danssammanhang, samt mer komplexa svar som 

blodgenomströmning och endorfinhalt. Hur resultatet hade framstått om även samtliga aktiva 

elever delgett sin kunskap och upplevelse i frågan är svårt att avgöra. Avsaknaden av svar 

beror troligtvis inte på att de är mindre kunniga och insatta i ämnet, utan snarare på att de 

anser att de inte vill lägga ner den tid det kräver. De föreföll, som studien visar, mer stressade 

och hade flera aktiviteter som de skulle hinna med varje dag. Ett naturligt val i en sådan 

situation är att prioritera sina personliga intressen framför en enkät. De aktiva eleverna visar 

trots kortfattade svar på goda kunskaper kring sång och aktivitetsnivå. Bland annat stöd och 

hållning tas upp av de aktiva eleverna, samt förhållandet mellan dessa funktioner och en god 

fysik; "en bra hållning kan medföras om man tränar t.ex. ryggen". De nämner även 

psykologiska effekter som att de blir piggare och gladare, och någon rekommenderar 

avslutningsvis andra att börja röra på sig mer.  

 

Om man försöker urskilja mönster i de svar som angetts i förhållande till lärarnas 

kommentarer kan man se att de inaktiva eleverna uppfattar sig själva som något mer aktiva än 

lärarnas uppfattning om saken. Fysiskt aktivitet är något som är allmänt känt som något 

positivt som man "bör göra". Samhället och media förser oss med olika hälsomässiga 
rekommendationer, mått och ideal att leva upp till och rätta oss efter. Enligt exempelvis 

Statens Folkhälsoinstitut (2010) bör vuxna människor röra på sig minst 30 minuter per dag av 

måttlig intensitet, eller göra av med 1000 kcal per vecka. Sådana faktorer gör att det kan 

förekomma en del förvrängningar av svaren, till individens fördel. Man kryssar i det man 

borde göra, eller skulle önska att man gjorde, istället för det man faktiskt gör. Eleverna som 

går på folkhögskola bor på internat och  uppger att de går till skolan, vilket inte innebär någon 

signifikant promenad då de bor på skolans område. De har också beskrivit att de går och 
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cyklar till kompisar, vilket kan antas avse den tid de spenderar på sin hemort, eftersom 

folkhögskolan inte ligger på gång- eller cykelavstånd till närliggande ort eller bostadsområde.  

 

Som jag nämnde i ett tidigare stycke upplever pedagogerna att självkänslan och 

självförtroendet är det största hindret för de inaktiva elevernas utveckling. De sätter som Lotta 

menar "krokben på sig själva" genom att tänka och tro att de inte duger eller räcker till. De 

mår allmänt sämre mentalt än de aktiva eleverna, vilket stärks av enkäten där de inaktiva 

elever har markerat att de känner sig nedstämda, trötta och okoncentrerade i större 

utsträckning än de aktiva eleverna. Sara tror, vilket litteraturgenomgången styrker, att 

eleverna skulle må bättre i både fysisk och psykisk bemärkelse om de rörde på sig mer. 

Riksidrottsförbundet (2009) menar att fysisk aktivitet har betydelse för fysiska faktorer som 

kondition och muskelstyrka, samt psykologiska effekter som ökat välbefinnande, 

självförtroende och koncentrationsförmåga.  

 

Något positiv som framkom av enkäten är att alla berörda elever verkar tycka om att sjunga 

och uppger dessutom att det gör dem glada, fokuserade och pigga. En av de inaktiva eleverna 

nämner att hon håller på att ta sig ur en depression och anger sång som ett viktigt verktyg; 

"det skänker mig glädje och självförtroende". Alla uppgav att de sjunger mycket på fritiden, 

varav de flesta dagligen. Man kan på så vis konstatera att det inte är sången som gör att de 

inaktiva eleverna mår dåligt, det är tvärt om en hjälp till att må bättre. Jernström & Lindberg 

(1995) stärker det då de skriver att musik stärker uppfattningen av det egna jaget och skapar 

trygghet och självförtroende. Den dagen eleverna avslutar sina studier finns en överhängande 

risk att de minskar eller slutar helt med att sjunga, då det kanske inte längre är en del av deras 

vardag. Därför är det ännu viktigare att de här eleverna hittar källan till den bristande 

självkänslan och gör något åt det.  

 

7.2.5. Stress och prestationskrav 

Samtliga pedagoger nämnde att de ofta upplever de aktiva eleverna som stressade, och 

prestations- och tävlingsinriktade. De tillade dock att de inte tror att stressen beror på 

aktivitetsnivån, utan mer på personligheten. Av vad Maltén (2002) skriver om stress kan vi 

utläsa att långvariga tillstånd av oro, stress och ångest påverkar hjärnans funktion i negativ 

bemärkelse och leder ofta till trötthet, psykisk instabilitet, samt uppmärksamhets- och 

koncentrationssvårigheter. Eftersom detta inte är mentala tillstånd som lärarna ser hos sina 

aktiva elever kan man anta att de antagligen inte är konstant stressade, utan mer kortvarigt 

stressade. Vid korttidsstress utsöndras stresshormonerna noradrenalin och adrenalin som ger 

kroppen en "kick" (Wiking & Lindström, 2005). Det är en typ av positiv stress som kan 

jämföras med den ökade halten adrenalin som gör oss beredda att fly eller försvara oss. Dessa 

elever kanske stressas av skoluppgifter och brist på tid, men vinner mark genom sin 

aktivitetsnivå och lugnare perioder som helger och lov. Hassméns (2000b) beskrivning av hur 

tidsbrist påverkar oss anger effekter som frustration och stress, vilket kan ge en upplevelse av 

trötthet och brist på ork. Det kan förklara varför en stor del av de aktiva eleverna upplever att 
de är stressade. Det framgår av såväl intervjuer som enkäter att de aktiva eleverna hade ett 

stort antal aktiviteter som tar upp en stor del av deras vardag, vilket gör att det blir mindre tid 

att hinna med exempelvis skolarbete, relationer och hushållsarbete.  

Wiking & Lindström (2005) menar vidare att fysisk aktivitet är bevisat stressreducerande och 

gör att man lättare kan klara av studier eller arbete. De nämner även fysisk aktivitet som en 

förebyggande åtgärd mot utmattningsdepression, även kallad utbrändhet. En av eleverna från 

undersökningen, som vid närmare granskning verkar vara en före detta aktiv elev, nämner att 
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hon råkat ut för en utmattningsdepression och använder fysisk aktivitet och sång som en 

rehabilitering ur problemen. Sångens effekt på stress bekräftas av Wiking och Lindström 

(2005) som belyser musik som ett hjälpmedel till att förebygga och motverka stress. Även 

Fransson & Sandström (2006) menar att musik skapar glädje och verkar avstressande. Lotta 

nämner att hennes specifika "inaktiva elever" är två flickor som även de tidigare varit aktiva, 

men av personliga orsaker numera inte är det. Något som eventuellt kan ha berott på för 

mycket stress och för höga krav på sig själv. 

 

7.2.6. Aktivitetsformens betydelse  

En annan intressant vinkling av undersökningen är hur sång påverkas av olika typer av träning 

och aktivitet. Alla fyra pedagoger framhöll dans som den mest optimala aktivitetsformen i 

sångsammanhang. Alla såg dock inte dans som en form av idrott, vilket kan upplevas som en 

lite märkligt. De som oftast inte sätter dans i idrottsfacket är de som sysslar med "riktiga" 

idrotter som exempelvis fotboll, ishockey eller friidrott. Trots detta förekommer dans i flera 

olika former, danssport, tävlingsdansare och motionsdans är olika begrepp hämtade från 

dansvärlden som i sin utformning har tydliga kopplingar till idrottsverksamheten. Dans är 

också något som ingår i idrottsundervisningen. I kursplanen för idrott återfinns rörelse till 

musik samt dans som centralt innehåll (Skolverket, 2011). I läroplanen kan man läsa skolan 

ska sträva efter att eleverna skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 

känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 

skall vara inslag i skolans verksamhet (Skolverket, 2011). Detta inbjuder till ett 

ämnesöverskridande samarbete mellan idrotten och musiken. Dans och rytmik är exempel på 

moment som man med fördel kan använda sig av i undervisningen i såväl musik som idrott 

och hälsa. Engström (2010) menar att rörelse till musik ger tillfredsställelse, tränar känslan för 

rytm och puls, och underlättar och stimulerar aktiviteten.  

Andra specifika aktivitetsformer som togs upp som fördelaktiga för sångundervisningen var 

simning, yoga, aerobics och zumba. Flera av dessa aktivitetsformer tas upp i bakgrunden 

under rubriken koordination, balans och rörlighet som aktiviteter med högre grad av rörlighet 

och smidighet (Wiking & Lindström, 2005). Simning nämns även i samband med hållning 

och starka ryggmuskler. Zangger Borch (2008) menar att aktivering av lattisimus dorsi, som 

är en central muskel för simmare, kan avleda spänningar i struphuvudet och hjälper till att 

stabilisera stödet. Dans, aerobics och zumba innehåller en hel del koordination, vilket också 

framgår som en väsentlig egenskap, både när det gäller sångfysiken som inlärningsförmåga 

och psykologisk utveckling. Koordinationsträning ger en bättre motorik vilket leder till ökade 

förutsättningar för lärande (Ericsson, 2003). Även motion ur hälsosynpunkt togs upp och 

pedagogerna menade att all aktivitet med hälsa som primärt syfte verkar enbart positivt på 

sången. Här framkommer det att pedagogerna i första hand menar aktiviteter som ökar 

konditionen och mentalt välmående. Regelbunden motion gör som bekant att man sover 

bättre, orkar mer, får en positivare inställning, ökad självkänsla och koncentrationsförmåga 

(Wiking och Lindström (2005). Aktivitetsformer som pedagogerna å andra sidan kunde 

uppleva problematiska var kampsport, styrkelyft, situps och träning på gym (läs 
styrketräning). Även här finns ett samband då samtliga aktiviteter domineras av anaerob 

muskelaktivitet, som enligt Wiking & Lindström (2005) ofta leder till att musklerna blir 

kortare och stelare. Korta och strama muskler hindrar oss från att kunna utnyttja ledens hela 

rörelseomfång. För att kompensera använder kroppen istället andra leder och muskler som blir 

överutnyttjade, vilket i sin tur skapar obalans mellan muskelgrupperna (Rydqvist & Winroth, 

2002). Obalansen i muskelgrupperna gör alltså att vissa muskelgrupper överutnyttjas, vilket 

kan vara anledningen till den stinna, krampartade muskelaktiviteten som beskrivs av 
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pedagogerna. Man kan alltså anta att rörelse och koordination är viktiga funktioner att träna ur 

en sångutvecklande synvinkel då det gynnar lärandet i sångundervisningen. Pedagogerna 

belyste även det faktum att det oftast var killar som hade den här typen av problem, vilket kan 

ha ett samband med den stora ökning av muskelmassa som sker för främst pojkar under 

puberteten. I samband med detta får många ungdomar problem med just koordination, 

motorik och rörlighet. Detta kan hjälpas genom att träna spänst, balans, och givetvis 

koordination och rörlighet (Johansson, 2003).  

 

Skolan ska ge alla elever möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. De ska även ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor och kunskaper om hur fysisk aktivitet 

påverkar såväl det psykiska som det fysiska välbefinnandet. Undervisningen ska skapa 

förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska 

aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin 

egen fysiska förmåga (Skolverket, 2011). Det betyder att jag som lärare ska jobba för att ge 

eleverna verktyg och förutsättningar att vilja aktivera sig. Forskning har visat att ämnet idrott i 

skolan går mer och mer mot att likna föreningsidrotten och domineras av olika bollsporter 

(Ericsson, 2005). Elever som väljer estetiska riktningar är många gånger elever som inte är 

intresserade av den traditionella idrotten, utan kräver lite mer individanpassade 

aktivitetsformer. Skolan ska ge eleverna erfarenhet av aktiviteter utifrån var och ens 

individuella behov (Ericsson, 2005). Det är därför viktigt att hitta aktivitetsformer som 

tilltalar även de som inte är intresserade av sport och idrott. Om jag kan visa på ett samband 

mellan fysisk aktivitet och en framgångsrik sångteknik kan jag också motivera fler elever till 

att börja röra på sig.  

 

7.3. Avslutande kommentarer  

Den här studien har syftat till att undersöka verksamma sångpedagogers och sångelevers 

tankar och upplevelser kring hur fysisk aktivitet påverkar sångundervisningen. 

Frågeställningarna belyser både för- och nackdelar som fysisk aktivitet kan medföra individen 

och undervisningen, hur lärandet påverkas av aktivitetsnivån, samt hur eleverna och lärandet 

påverkas av musik i form av sång.   

 

Resultatet av undersökningen visar att syftet och frågeställningarna har besvarats; fysisk 

aktivitet har en positiv effekt på sångundervisningen. Pedagogerna beskrev en rad fysiska och 

psykiska egenskaper som de upplever skiljer de aktiva eleverna från de inaktiva, vilket 

stärktes genom elevenkäten. De nämnde både fysiska och psykiska effekter, bland annat en 

förbättrad hållning och kroppsmedvetenhet, bättre fysisk och mental uthållighet, inställning, 

motivation och arbetsvilja. Elevenkäten bekräftade pedagogernas utsagor och visade på god 

kunskap och medvetenhet bland eleverna som även de upplevde att fysisk aktivitet är viktigt 

för sången.  

 

De negativa effekter med fysisk aktivitet som togs upp kopplades främst till anaeroba 

aktiviteter som styrketräning, och utgjordes av brist på elasticitet och rörlighet. De belyste 

också vikten av att träningen bör utföras av rätt anledningar och i rätt mängd för att vara av 

godo. Pedagogerna nämnde även tidsbrist och därigenom stress, som negativa effekter av för 

mycket träning, speciellt bland de elever som har flera olika aktiviteter. Detta bekräftas av 

elevenkäten där flera av de aktiva eleverna svarat att de ofta känner sig stressade. 

Pedagogerna betonade dock att de positiva effekterna överväger och ser totalt sett alla former 

av fysisk aktivitet som något positivt.  
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Av både intervjuer och enkät framgår att sång påverkar elevernas psykiska välmående, stärker 

självförtroendet och stödjer lärandet och språkutvecklingen. Informanterna  anser att lärandet 

påverkas av både elevens aktivitetsnivå och den musikupplevelse som sången utgör.    

 

7.4. Vidare forskning 

Det finns flera olika sätt att forska vidare inom området. Ett är att göra liknande undersökning 

som denna men i större omfattning, eller med fokus på elevernas upplevelser och erfarenheter 

istället för pedagogernas. Man skulle även kunna implementera observationer som metod för 

att erhålla ytterligare kunskap och på så vis stärka undersökningens validitet. 

En annan variant är att göra en mer långsiktig undersökning ur ett före/efter -perspektiv. 

Genom att följa och observera elever med olika aktivitetsnivå samt elever med förändrad 

aktivitetsnivå kan man erhålla en djupare kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar individen. 

Att undersöka en specifik individs utveckling och förändringar gör att övriga omständigheter, 

förutsättningar, vanor och livsmönster inte påverkar resultatet på samma sätt som en 

undersökning av olika individer. 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

 Vem är du (ålder, utbildning, yrkeserfarenhet)?  
Vilket förhållande har du själv till fysisk aktivitet och motion? 

 

 Hur upplever du att fysisk aktivitet påverkar elevernas fysiska och mentala förmåga? 

 Hur skiljer sig dina aktiva elever från de inaktiva? 
 

 Vilka problem/nackdelar kan du se hos dina aktiva elever? 
Vad tror du att detta beror på? 

 

 Har du någon/några specifika elever som rör på sig mer än andra?  

Ungefär hur mycket uppskattar du att den/de eleverna rör på sig? 

 Vilka sångmässiga svårigheter jobbar ni med? 

 Vad har eleven lätt för?  

 Vilka sångmässiga fördelar/nackdelar tror du har ett samband med den aktiva 
livsstilen hos dessa specifika elever? Varför? 

 

 Har du någon/några specifika elever som är mer inaktiva än andra? 

Ungefär hur mycket uppskattar du att den/de eleverna rör på sig? 

 Vilka sångmässiga svårigheter jobbar ni med? 

 Vad har eleven lätt för? 

 Vilka sångmässiga fördelar/nackdelar tror du har ett samband med den inaktiva 

livsstilen hos dessa specifika elever? Varför? 

 

(Dessa frågor har koppling till elevundersökningen som gjorts i samband med 

intervjuerna). 

 

 Hur tror du att motion/träning påverkar sång? Varför? Positivt/Negativt? 

 Hur mycket tycker du att man bör röra på sig för att det ska få positiv effekt på 
sången? 

 

 Tror du att fysisk aktivitet kan påverka elevernas inlärningsförmåga? Hur/varför? 

 Hur upplever du att sång påverkar eleverna, fysiskt och mentalt? 

 Tror du att sång kan påverka elevernas inlärningsförmåga? Hur/varför? 
 

 Brukar du rekommendera dina elever att röra på sig mer? 

 Hur motiverar du det? 

 

 Vill du tillägga något? 
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9.2. Bilaga 2 
 

Elevenkät 
 

Hur länge har du sjungit? 

 

                         

 

 

Hur ofta sjunger du på fritiden? 

  

□ Mer sällan än 1 dag/vecka 

□ 1-2 dagar/vecka 

□ 3-6 dagar/vecka 

□ 1 gång/dag 

□ Flera gånger/dag 

 

 

Vad tycker du om sång? 

 

Roligt         Ganska roligt         Varken eller         Ganska tråkigt         Tråkigt/Jobbigt 

 

 

Vad har du för betyg i sång? 

 

MVG/VG          VG/G         G       IG Får inte betyg i sång 

 

 

Hur känner du dig efter du har sjungit? 

 

Glad/Positiv  eller Ledsen/Arg/Irriterad 

Avslappnad             eller Spänd 

Lugn                     eller Stressad 

Fokuserad/skärpt               eller Förvirrad/okoncentrerad 

Pigg och alert eller Trött och hängig   

 

 

Hur tycker du att det går i skolan? 

 

Lätt     Ganska lätt     Varken eller     Ganska dåligt/det är svårt      Dåligt/ det är svårt 

 

 

Vad får du oftast för betyg på prov/kurser/ämnen? 

 

MVG/VG          VG/G         G       IG 
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Hur ofta känner du att du är: 

 

           

 Aldrig Sällan Då och då Ofta Alltid 

Stressad      

Nedstämd/deppig      

Trött      

Pigg och positiv      

Okoncentrerad      

 

 

 

Hur tar du dig oftast till/från skolan?  

 

Gå Cykla Buss  Bil Annat:   

 

 

Hur ofta ägnar du dig åt vardagsmotion t.ex. städning, gå i trappor, klippa gräset, 

skotta snö, gå ut med hunden, cykla/gå till och från kompisar eller affären etc?  

 

 

Flera gånger/dag      En gång/dag      Några dagar/vecka      En dag/vecka       Mer sällan 

 

 

 

Kryssa i hur ofta du utför aktiviteter av intensitetsnivå nedan eller motsvarande: 

 

 

 Aldrig Mer sällan 

än 1 

dag/vecka 

1 

dag/vecka 

2-3  

dagar/vecka 

Fler än 3 

dagar/vecka 

Promenad, lugn cykeltur eller 

liknande 

     

Lätt motion t.ex. snabbare 

promenad, dans, simning, 

ridning, yoga mm. 

     

Något ansträngande motion 

eller träning t.ex. jogging, 

dans, powerwalk, slalom, 

motionsgymnastik, ridning, 

simning, skidåkning mm. 

     

Mycket ansträngande 

motion, träning eller tävling 

t.ex. bollsporter, löpning, 

cykling, gym, skidåkning, 

gruppträning, friidrott mm. 
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Kommentarer (beskriv gärna vad du gör och hur ofta, om du är osäker på intensitetsnivån): 

         

        

        

        

        

        

  

Vad tycker du om träning/motion?  

 

Roligt Ganska roligt              Varken eller             Ganska tråkigt        Tråkigt 

 

 

Hur upplever du att träning/motion och sång hänger ihop? Har du några egna 

erfarenheter?  

        

        

        

        

        

        

        

 

Övriga synpunkter eller tankar:      

        

        

        

        

        

 


