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Abstrakt

Syftet med denna studie är att få kunskap om sånglärares uppfattningar kring
sambandet mellan sång och hälsa. Studien är avgränsad till sånglärare som arbetar
inom gymnasieskolans estetiska program och därmed efter Läroplan för
gymnasieskolan 2011 (Skolverket, 2011). 

Fem kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts och svaren har tolkats utifrån en
bakgrund med tidigare forskning om hälsa och musik, den teoretiska utgångspunkten
pragmatism samt gymnasieskolans styrdokument. Ett hermeneutiskt förhållningssätt
har genomsyrat studien. 

Analysen av intervjusvaren ledde fram till följande kategorier:

• Lärarnas syn på det övergripande sambandet mellan sång och hälsa

• Undervisning kontra terapi

• Intervjupersonernas reflektioner kring styrdokument

• Hälsofrämjande metoder och förhållningssätt i undervisningen

• Hälsorisker i samband med undervisning och lärande i sång

• Informanternas uppfattningar kring allmänna hälsoaspekter

• Samverkan med andra lärare och elevhälsan

Resultatet av studien visar att sånglärarna har olika utgångspunkter i sin syn på
sambandet mellan sång och hälsa, vissa utgår från sångens hälsoeffekter medan andra
tar sin utgångspunkt i hälsofaktorer som påverkar sången. Sånglärarna upplever att
kursplanerna lämnar utrymme för hälsoaspekter i undervisningen men de förhåller sig
till detta på olika sätt. Förhållningssätt kring repertoar, improvisationens möjligheter
och lärarens ledarskaps beskrivs som hälsofaktorer. 

Nyckelord: hälsa, sång, sångundervisning 
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1. Inledning
När jag för snart tio år sedan startade min första kör, en arbetsplatskör vid en
tidningsredaktion i Borlänge, fick jag min första erfarenhet av att körsång är och ger
mycket mer än bara sångerfarenhet. Deltagarnas återkoppling till mig handlade om att
de kände sig piggare och gladare, hade fått ett förnyat förhållningssätt till varandra
som kollegor och om att de som enskilda individer växt i och med ett nyvunnet
röstligt självförtroende. Denna erfarenhet var en av de orsaker som senare fick mig att
vilja utbilda mig till lärare. Under musiklärarutbildningens gång har mitt intresse för
sambandet mellan musik och hälsa utvecklats. Det handlar för mig om hälsa i en vid
bemärkelse, likt Världshälsoorganisationens (WHO) definition, det vill säga ett
helhetsperspektiv som innefattar fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt
välbefinnande. Våren 2014 genomförde jag inom kursen Examensprojekt för
gestaltande lärande ett projekt där jag hade musikstunder med boende på ett
äldreboende. Där provade jag själv på att genomföra musikstunder med fokus på att
öka deltagarnas välbefinnande.

Inför mitt examensarbete var jag nyfiken på att undersöka sånglärares uppfattningar
kring sambandet mellan sång och hälsa. Genom åren har jag stött på
populärvetenskapliga artiklar om fördelarna med körsång och jag har sett hur körsång
har blivit accepterat som friskvård. Parallellt med detta har jag sett en idolkultur växa
fram, en kultur där den som sjunger bäst enligt ett visst ideal hyllas och lyfts fram
medan andra hånas. Som sånglärarstudent och körledare har jag upplevt att denna
idolkultur inte bara kommit att prägla media utan att det även bidragit till en
uppfattning hos sångelever att sång endast är till för de som ska bli artister och
försörja sig på att sjunga. Min fasta övertygelse är att sång är till för alla och att det
finns mycket att vinna genom att sjunga som inte handlar om ära och berömmelse. Då
min egen uppfattning om sambandet mellan sång och hälsa, kanske till och med
musik och hälsa, har blivit en av de starkaste drivkrafterna till mitt yrkesutövande är
jag rädd att den drivkraften går stick i stäv med de sångkurser som finns på
gymnasiet. En fundering som jag har är huruvida kursplanerna är förenliga med mina
tankar om sångens möjligheter påverka hälsan. Gymnasieskolans sångkurser styrs av
kursplaner där centralt innehåll och målkriterier är formulerade, något som jag förstått
kan vara stressande för såväl lärare som elever. Detta samtidigt som gymnasieåren
sammanfaller med tonåren, en tid som kan vara dramatisk då den präglas av fysiska,
emotionella och kognitiva förändringar (Havnesköld & Mothander, 2009). Behovet av
att arbeta med hälsoaspekter kan därför vara stort hos vissa elever och det hör till
skolans uppdrag att arbeta för varje elevs utveckling och hälsa (Skolverket, 2011).
Enligt min erfarenhet har sånglärare en unik möjlighet att arbeta med hälsoaspekter så
som självkänsla, självförtroende och identitet men är det fler som delar den
uppfattningen? Därför har jag valt att undersöka sånglärares syn på sambandet mellan
sång och hälsa, om dagens sånglärare ser något utrymme för denna aspekt i
sångkurserna på gymnasiet och om de på något sätt aktivt arbetar för hälsa hos
eleverna.
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2. Syfe och frågeställningar
Syftet med detta examensarbete är att få kunskap om sånglärares uppfattningar kring
sambandet mellan sång och hälsa i deras yrkesutövande. Undersökningen är
avgränsad till sånglärare som är verksamma vid gymnasieskolans estetiska program
och därmed arbetar efter Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Skolverket, 2011) och
de kursplaner som finns under ämnet musik. 

Frågeställningarna för studien har varit följande:

• Hur ser sånglärare på sambandet mellan sång och hälsa?

• På vilket sätt upplever sånglärare att kursplanerna i sång ger utrymme för
hälsoaspekter?

• På vilket sätt arbetar sånglärare med de mål i läroplanen som gäller elevers
hälsa?

3. Bakgrund
I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som är relevanta för
föreliggande studie. Efter en introduktion av begreppet hälsa beskrivs pragmatismen,
vilket är den lärandeteori som studien vilar på. Samband mellan musik och hälsa
beskrivs innan studien avslutningsvis förankras i gymnasieskolans styrdokument.

3.1 Allmänt om hälsa
För att definiera begreppet hälsa ges inledningsvis en beskrivning om vad det innebär
och hur det kan uppnås. Därefter redogörs parametrar för hälsoarbete i skolan vilket
följs av en beskrivning över hur unga ser på hälsa. 

3.1.1 Begreppet hälsa
1946 antog Världshälsoorganisationen (WHO) följande definition av begreppet hälsa: 

Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not
merely the absence of illness or infirmity.
(http://www.who.int/about/definition/en/print.html)

Denna definition av hälsa innebär att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och att det
är helheten som är av betydelse. Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt
och socialt välbefinnande. Riskfaktorer för ohälsa är exempelvis rökning, alkohol,
negativ stress och bristfällig kost, sömn och motion (SOU 2000:19).  
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3.1.2 Hälsa som en känsla av sammanhang (KASAM)
Det finns olika teorier om vad som leder till hälsa. Antonovsky (2005) menar att
människans motståndskraft vid prövningar är beroende av vår känsla av sammanhang
(KASAM). När vi utsätts för prövningar hamnar vi i ett spänningstillstånd som måste
lösas och det som avgör om resultatet kommer bli hälsa eller ohälsa beror på hur
framgångsrik hanteringen av spänningen är. Hur vi berörs av påfrestningar är enligt
denna teori beroende av hur vi uppfattar tillvaron som meningsfull, begriplig och
hanterbar. Att uppleva tillvaron som begriplig innebär att upplevelser och händelser i
livet kan ses förnuftsmässigt i ett samband, snarare än att det som sker är oväntat och
oförklarligt. Att uppleva tillvaron som hanterbar innebär en känsla av att ha resurser
till att hantera situationen, detta kan även innefatta bistånd av en person som man litar
på såsom en nära vän, partner eller läkare. Meningsfullhet är i detta sammanhang en
motivationskomponent. Det handlar om att känna att livet har en känslomässig
innebörd och att ha områden i livet där det känslomässiga engagemanget är stort. 

3.1.3 Hälsa i skolan 
Bremberg (2004) menar att hälsoarbete i skolan är en angelägenhet för alla som
jobbar inom skolan, såväl lärare som skolsköterskor. Vidare menar han att hälsa kan
främjas på många olika sätt men att resultatet av olika insatser är varierande. Vid
hälsoarbete bör också ett etiskt avvägande göras om vilka värderingar som är
önskvärda att främja. Även i SOU 2000:19 betonas vikten av att olika yrkesgrupper
samarbetar i arbetet med elevers hälsa. Vidare saknas det ofta en egentlig integrering
mellan elevvård, hälsofrämjande åtgärder och den pedagogiska verksamheten.
Elevvården och den övriga verksamheten är i många fall likt två parallella spår, detta
trots att det är samma faktorer som är betydande för elevernas lärande och utveckling
som för deras hälsa och välbefinnande. Vidare menas att det inte går att separera
undervisningen från skolans övriga verksamhet eller dess klimat och miljö, utan det är
all verksamhet och alla aktiviteter tillsammans som är grunden för den miljö där
elevernas lärande och utveckling ska ske (SOU 2000:19).  

Att söka sig till det som är spännande, intresseväckande och lustbetonat är naturligt
för människan. När barnen börjar skolan har de positiva förväntningar och en iver att
lära, detta då barn har en naturlig nyfikenhet och lust att lära. Men allteftersom åren
går mattas det av och många tonåringar lämnar skolan med dåligt självförtroende,
uttråkade och utan nyfikenhet (SOU 2000:19). De praktiska och estetiska ämnena
uppskattas ofta av eleverna då de är aktiverande. En blandning av ämnen i skolan ger
möjlighet att åstadkomma engagemang och att skapa ett klimat där eleverna
tillgodogör sig nya färdigheter som bidrar till ett ökat självförtroende. Genom kreativa
verksamheter ökar lusten och glädjen i skolan totalt sett, vilket främjar en positiv
utveckling för den enskilda eleven (SOU 2000:19).

3.1.4 Barn och ungdomars egna ord om hälsa
Hur ser barn och unga på begreppet hälsa? Det är tydligt att barn och ungdomar är
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intresserade av frågor kring fysiskt och psykiskt välbefinnande och att de knyter
välbefinnandet både till viktiga existentiella frågor och till frågor som rör vardagsliv
och vardagsrelationer (SOU 2000:19). 

Att må bra handlar om att vara trygg i sig själv, att ha självförtroende och
självtillit. Det anknyter nära till sökandet efter den egna identiteten, till växande
och mognad. Att må bra handlar också om yttre trygghet, om tillit och
gemenskap, om att vara sedd och känna sig uppskattad och om att få möjligheter
att lyckas. Det är alltså frågor som går långt utöver ett medicinskt hälsobegrepp
och som handlar om mycket mer än att informera om hälsorisker och starta
antirökkampanjer. (SOU 2000:19, s. 163.)

Det finns en önskan från elever om att inrikta hälsoarbetet i skolan mer på den
psykiska hälsan, och ge utrymme för att lyfta fram och diskutera deras egna upplevda
erfarenheter (SOU 2000:19).

3.2 Et pragmatskt perspektv på kunskap och lärande 
Den amerikanske filosofen John Dewey menar att lärande sker genom att konfronteras
av och övervinna problematiska situationer. Enligt denna teori, som tillhör
pragmatismen, ska elever vara aktiva i sitt eget lärande (Bjerg, 2000). Fokus för
undervisningen är det personliga växandet och det främjas bäst genom ett fritt utbyte
mellan elever, lärare och lärstoff. För Dewey är det viktigt att inte sätta en företeelse i
motsatsställning till en annan, han menar att polarisering av idéer ska undvikas. Han
ser en rikedom i att integrera olika utbildningsanstalter och är också för ämnesmässig
integrering. Därför menar Dewey att det inte är självklart att skolan ska organiseras
efter den strikta och logiskt motiverade ämnesindelning som kännetecknar
vetenskapliga discipliner, detta eftersom att elevernas världsbild inte är ämnesindelad
(Hartman, 2012). 

Ett ”ämne” är [enligt Dewey] för övrigt ingenting annat än ett godtyckligt valt
studium i en kontinuerlig och ständigt föränderlig kunskapsprocess, där
vetenskapen strukturerar befintlig kunskap i jakten på ny. 
(Hartman, 2012, s. 309.)

Dock ska polarisering undvikas även gällande detta, att helt låta elevens världsbild
bestämma skolans arbete leder enligt Dewey inte till någon kunskapsutveckling hos
eleven. Därför är läraren viktig när det gäller att organisera samspelet mellan elevens
världsbild och den kunskap som finns inom olika ämnesområden. I och med detta
ställs höga krav på läraren, inte bara när det gäller ämneskunskaper, utan läraren bör
också vara förtrogen med barns psykiska och sociala utveckling (Hartman, 2012). 

Vidare beskrivs fyra grundläggande impulser som grund för lärandet; önskan att
kommunicera, att konstruera, att fråga och att uttrycka sig. Dessa impulser ses som en
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naturlig resurs, ett råmaterial och kapital vilket barnens utveckling är beroende av.
Lärarens uppgift är att ta tillvara detta råmaterial, elevernas energi och nyfikenhet,
genom att leda barnets aktiviteter mot ny kunskap (Bjerg, 2000). Enligt Dewey är
kunskapen om att skaffa ny kunskap den viktigaste kunskapen. Detta eftersom synen
på kunskap är att den är ständigt föränderlig och kunskap i sig inte har något
egenvärde, det är kunskapens användbarhet som ger den värde. Vidare behövs det
som traditionellt indelas i praktisk och teoretisk kunskap, de är båda lika mycket
värda och behövs båda i samhället. Teori och praktik är enligt Dewey inte varandras
motsatser, de är varandras förutsättning och därför kan inget värderas högre än det
andra. För att en tanke ska bli kunskap måste den prövas genom handling. Att tänka
räknas också som handling enligt Dewey och för att den fulla potentialen hos en
människa ska kunna utvecklas krävs både tänkande och handling (Hartman, 2012).
Vidare menar Dewey att barnet kommer att utveckla färdigheter då hen inser sig ha
behov av detta, exempelvis kommer barnet lära sig att läsa då barnet upptäckter att det
är till nytta i samband med problemlösningen i deras arbete (Bjerg, 2000). 

3.3 Musik och hälsa 
Kopplingar mellan musik och hälsa har studerats och omskrivits av flera forskare.
Grape, Sandgren, Hansson, Ericson och Theorell (2003) har genom en studie lyckats
påvisa att sång har påverkan på hälsan. Studien gjordes på både professionella sångare
och amatörsångare. Båda grupperna fick ökade halter av lyckohormonet oxytocin, och
både grupperna kände sig mer energiska och avslappnade efter sånglektionen, men
sedan skilde sig resultaten mellan de både grupperna. Hos de professionella sångarna
var de positiva hälsoeffekterna färre än hos amatörerna, amatörerna upplevde större
välbefinnande och glädje än de professionella. Amatörerna använde sången som ett
medel för självutryck och att frigöra emotionella spänningar. Detta medan de
professionella sångarna var målfokuserade, med fokus på sångteknik. De
professionella sångarnas hjärtfrekvens påverkades och tester visade att det
tumörcellsförstörande ämnet TNF-alpha ökade hos dem (Grape et al., 2003). 

Musik och kulturaktiviteter kan ha betydelse för hälsa och livskvalitet (Ruud, 2001).
Detta då musik har förmågan att beröra oss på djupet och sätta spår i oss som består
även då själva musiken har tystnat. När Ruud (2001) beskriver vad det innebär att
vara vid ”god hälsa” handlar mer om en subjektiv upplevelse av god livskvalitet än
om frånvaro av sjukdom. Genom det tankesättet finns utrymme för att kulturarbetare
bidrar till att förbättra hälsotillstånd utan att beskyllas för att vara en bluffmakare.
Björkvold (2005) beskriver människan som en av naturen kreativ varelse med behov
av att uttrycka sig. Vidare beskriver Björkvold hur musiken finns närvarande i alla
skeden av livet, från mammas mage till det sista andetaget. Om musiken, eller det
musiska som Björkvold kallar det, skulle tas från människan skulle också något djupt
väsentligt förloras. Enligt Ruud och Björkvold finns det anledning att se musiken som
en betydande del för en god hälsa och ett fullständigt liv. 
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Inom musikpedagogiken finns flera olika idéhistoriska perspektiv. Med referenser
långt bakåt i tiden beskrivs musik som ett medel för människan att gripa det ofattbara
men också som en ledsagare genom livet (Varköy, 1996). I senare texter diskuterar
Varköy (Varköy & Söderman, 2014) musikens egenvärde kontra nyttotänkandet kring
musik. Han beskriver hur musikaliska erfarenheter ofta saknar ett egenvärde och att
det värdet i stället ligger i något som erfarenheten kan användas till, musikens nytta.
Genom att sammankoppla musikaliska erfarenhetens värde med exempelvis sociala
eller hälsomässig nyttofunktion vänder vi oss från den mänskliga frihet som kommer
till uttryck i aktiviteter som är fria och inte styrda av något syfte, inte målrelaterade.
Varköy menar vidare att denna syn på musik är mycket utbredd och rådande inom
utbildningspolitiken. Detta går väl ihop med dagens samhälle där de aktiviteter som
genererar en produkt anses viktiga och därmed nyttig, om det inte genererar en
produkt är den onyttig. Risken med detta är att våra liv fylls av aktiviteter som är
medel för mål utanför själva aktiviteten, nyttan har fokus i stället för aktiviteten i sig.
Varköy menar att detta kan leda till att svaret på vad som är meningen med nyttan
uteblir och att meningslösheten riskerar att ta vid. Att komma förbi nyttotänket är
svårt men han lyfter perspektivet att se musikaliska erfarenheter som personlig och
social utveckling i sig, i stället för att se musikalisk erfarenhet som medel att nå
detsamma (Varköy & Söderman, 2014). Detta resonemang går i linje med Björkvolds
(2005) resonemang om människan som en musisk varelse som har som
grundläggande behov att uttrycka sig.

Emotionella och mentala hinder kan inverka negativt på musikalisk och spelteknisk
progression (Schenck, 2000). Tankar, känslor, attityder eller kunskaps- och
färdighetsluckor kan i och med detta vara hindrande. Exempel på vanligt hinder hos
vuxna är självtvivel. Schenck menar att om man har en tankemässig övertygelse om
att något är omöjligt så är det svårt att komma någonstans, att nå någon utveckling.
Även barn och unga kan präglas av självtvivel. Hen kan ha dåligt självförtroende i
allmänhet eller ha dåligt självförtroende som är relaterat till uppfattningar om den
egna musikaliska förmågan. En negativ självbild är inte medfödd utan att den kommer
någonstans ifrån (Schenck, 2000). 

Det kanske räcker att barnet känner sig underlägset på grund av att det inte fått
samma förberedande undervisning som kamraterna, att det en gång har hört
någon fälla en negativ kommentar om dess ”musikalitet”, eller att det har ett
negativt minne av till exempel en sångstund. (Schenck, 2000, s. 84.) 

Vidare menar Schenck att det är viktigt som pedagog att kunna se och känna igen
emotionella hinder och att arbeta med dessa. Om en elevs utveckling inte går framåt
på grund av självtvivel är det bättre att arbeta med att stärka självförtroendet genom
övningar och stycken som eleven behärskar än att göra nya moment. Ett gott
självförtroende kan enligt Schenck även leda till speltekniska framsteg. 
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Kroppen är ytterligare en del av hälsan och musicerandet. Vår hälsa, såväl det mentala
som det emotionella, speglar sig i vår kropp. Starka negativa känslor och trauman blir
till spänningar eller andra fysiska symptom i kroppen. Även tidigare upplevelser av
musicerande sparas i kroppens muskelminne och kan bli till mönster som är svåra att
bryta. Av den anledningen bör undervisningen bygga på självmotivation, entusiasm
och förståelse – begrepp som främjar ett naturligt och avspänt sätt att använda
kroppen (Schenck, 2000). 

3.3.1 Metoder och förhållningssät med hälsoperspektv i undervisningen
När det kommer till undervisningssituationen finns det metoder och förhållningssätt
beskrivna som sägs främja hälsa, exempelvis metoder för att minska tankar och
känslor av självtvivel hos sångare i nybörjarvuxenkörer (Leijon, 1997). Leijon lyfter
fram tre nyckelord vid arbetet med nybörjarkörer för vuxna. Han menar att körledaren
hela tiden skall försöka skapa maximal känsla av trygghet för deltagarna, glädje ska
genomsyra arbetet och körledaren skall uppvisa stort tålamod i arbetet.

MacDonald och Wilson (2014) har gjort en sammanställning av vetenskapliga artiklar
som handlar om improvisation och dess påverkan på hälsa. De har funnit att genom
improvisationsövningar kan spänningar, stress och ångest minska. En mer positiv
självbild och känsla av identitet skapas och blir lättare bibehållen. Ökad självkänsla,
självförtroende, självkännedom och emotionellt välmående som följd av
improvisationsövningar inom musikterapi ses som indikatorer på förbättrat
välbefinnande.

3.4 Studiens förankring i styrdokument
Denna studie utgår från hälsoaspekter av sångundervisning inom ramen för Läroplan
för gymnasieskolan 2011, som härmed kommer att förkortas med Lgy11 (Skolverket,
2011).  Enligt Lgy11 (Skolverket 2011) ska skolan främja elevers utveckling och det
är skolans uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Detta kan ske
genom att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Skolan ska
utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma
hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa
samlade förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling
genom att stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden. Alla som arbetar i
skolan ska därför ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som
möjligt. Elever i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och få dessa behov
tillgodosedda. Vidare ska de som arbetar i skolan samverka för att göra skolan till en
god miljö för utveckling och lärande. 

Den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande ska vara
utgångspunken i lärarens arbete. Läraren ska stärka varje elevs självförtroende samt
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vilja och förmåga att lära. Vidare ska läraren stimulera, handleda och stödja eleven
och ge särskilt stöd till elever i svårigheter (Skolverket, 2011). 

Studien har också utgångspunkt i ämnesplan för musik och kursen Instrument eller
sång nivå 1 (MUSINS01S), som ingår i Lgy11 (Skolverket, 2011). I inledningen av
ämnesplanen beskrivs att musiken har förmågan att beröra oss såväl kroppsligt som
tankemässigt och känslomässigt. Musik beskrivs som en estetisk uttrycksform som
används i många olika sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika
saker för var och en av oss. Undervisningen i musik syftar bland annat till att öva sig i
att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble, och förmågan att kommunicera med
medmusicerande och publik ska utvecklas. Både teknik och tolkning ska utvecklas
och genom det ska eleverna utveckla ett personligt uttryck. Elevernas egen motivation
ska tas till vara och stärkas, likaså elevernas självförtroende i musikutövandet. Genom
att musicera tillsammans med andra tränas samarbetsförmåga och ansvarstagande,
vilket är viktiga egenskaper inom musiken. Även förmågan att improvisera ska ges
förutsättningar till utveckling. Ämnet syftar också till att ge kunskaper om röstens
fysiologi, röstvård samt arbetsmiljöfrågor. 

Det centrala innehållet i kursen Instrument eller sång nivå 1 (Skolverket, 2011)
beskriver att kursen skall behandla grundläggande sångteknik, sång efter noter och på
gehör, grundläggande musikalisk tolkning, stil och form, grundläggande repertoar,
instuderingsmetoder och övningsmetoder, grundläggande röstfysiologi och röstvård,
grundläggande principer för att möta publik samt arbetsmiljö vid musikutövning,
exempelvis ergonomi och hörselvård. 

4. Metod 
Denna studie är kvalitativ och kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts för att
undersöka sånglärares uppfattningar kring sång och hälsa. Detta innebär att de data
som har samlats och analyserats är verbala och därför inte mätbara på samma sätt som
vid en kvantitativ studie där datasamlingen genererar mätbara siffror (Patel &
Davidson, 2011). Här följer en beskrivning av utformningen av studien, metodval för
genomförande, analys och etiska överväganden samt en presentation av
informanterna. 

4.1 Hermeneutk
Studien är genomförd med ett hermeneutiskt perspektiv. Detta innebär att jag som
forskare har närmat mig forskningsobjekten utifrån min egen förförståelse inom
området (Patel & Davidson, 2011). Enligt det hermeneutiska perspektivet är
forskarens förförståelse, tankar och känslor en tillgång när det gäller att tolka och
förstå forskningsobjektet. För hermeneutiker spelar språket en central roll, det är
genom att tolka det talade och skrivna språket som det går att förstå andra människor.
För den hermeneutiske forskaren är det också viktigt att se till helheten innan hen
fördjupar sig i de olika delarna. Att ställa helheten och de olika delarna i relation till
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varandra och skifta mellan de olika perspektiven är nödvändigt för att forskaren ska få
största möjliga förståelse. Den hermeneutiske forskaren kan också i sin analys skifta
mellan sitt eget perspektiv och forskningsobjektets perspektiv för att öka förståelsen
för det studerade området. Detta gör att forskaren och forskningsobjektet i det
närmaste blir två jämbördiga parter som söker nå en gemensam förståelse. En och
samma forskningsstudie kan därför beroende av forskningsobjekten leda till olika
tolkningar i stället för att nå en heltäckande teori, något som ses som en rikedom inom
hermeneutiken. Forskaren har dock friheten att diskutera och argumentera för vilken
tolkning som är den bästa. Att skifta perspektiv på detta vis och skapa ny förståelse
med grund i tidigare tolkningar kallas den hermeneutiska spiralen (Patel & Davidson,
2011). 

4.2 Metodval
Metod för undersökningen är kvalitativa forskningsintervjuer med låg grad av
strukturering, en metod som är förenlig med den hermeneutiska forskningsansatsen.
Detta eftersom ett hermeneutiskt förhållningssätt har som strävan att förstå andra
människor genom att tolka deras uttryck i språket (Kvale & Brinkmann, 2014). Den
kvalitativa intervjuns syfte är att undersöka intervjupersonens livsvärld eller
uppfattningar inom ett visst område (Patel & Davidson, 2011). Detta innebär att
intervjupersonen ges utrymme att svara på intervjufrågorna med egna ord och att
forskaren själv kan välja i vilken ordning frågorna ställs. Kvale och Brinkmann (2014)
menar att den halvstrukturerade forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal
där intervjupersonen och intervjuaren båda spelar centrala roller, men är inte att helt
likna med ett öppet samtal. Intervjuaren ska stötta intervjupersonen i att bygga upp
meningsfulla resonemang, dock utan att lägga orden i munnen på intervjupersonen
(Patel & Davidson, 2011). Som förberedelse kan forskaren ta del av tidigare forskning
inom området. 

4.3 Urval
Intervjuerna i denna undersökning har gjorts med sånglärare verksamma inom
gymnasieskolans estetsiska program. Fem personer har intervjuats, varav fyra kvinnor
och en man. Genom att kontakta några slumpmässigt valda gymnasieskolor fick jag
kontakt med informanterna. 

4.4 Genomförande
Intervjuerna genomfördes via telefon. Telefonintervjuer har den fördelen att det blir
möjligt att intervjua personer som är geografiskt avlägsna (Kvale & Brinkmann,
2014). För att dokumentera och underlätta utskrift spelade jag in intervjuerna efter att
ha fått intervjupersonernas godkännande. 

4.5 Etska överväganden
I denna studie har jag följt de etiska riktlinjer som beskrivs av Vetenskapsrådet
(2011). Då jag kontaktade informanterna informerade jag om detta samt tydliggjorde
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deras anonymitet i studien, det vill säga att de själva och deras skola är helt anonyma.
Jag har framhållit möjligheten att ställa eventuella frågor till mig gällande studien och
att återkomma till mig i efterhand med tillägg och ändringar. Det är viktigt att
informera informanten angående vilken roll hen har i studien samt att hens bidrag till
studien är av betydelse (Patel & Davidson, 2011). 

4.6 Analysmetod
För min analys har jag utgått från de analysrundor som beskrivs av Patel & Davidson
(2011) samt Mars (2012). Först skrevs intervjuerna ut i löpande text för att sedan
kunna bearbeta det insamlade materialet. I det första steget av analysen lästes alla
svaren igenom och små anteckningar gjordes i marginalen över olika kategorier. På
detta sätt skapades ett samlat helhetsintryck av intervjuerna. Sedan flyttades fokus till
de olika delarna för en mer djupgående analys, citat klipptes ut och sattes in i ett nytt
textdokument under olika kategorier. Detta som ett sätt att skapa balans mellan
helheten och de olika delarna. När jag fått denna överblick kunde jag omstrukturera
informationen och skapa bredare kategorier där olika svar kunde relateras till varandra
och i ett nästa steg bli till en ny helhet – mitt resultat. I omstruktureringen av
informationen lutade jag mig mot min förförståelse inom området. Eftersom
intervjupersonernas utsagor skilde sig åt togs många och längre citat med för att
kunna påvisa skillnaderna. 

4.7 Presentaton av informanter
Nedan följer en presentation av de fem informanterna för denna studie: 

Intervjuperson 1 
Intervjuperson 1 är utbildad kyrkomusiker som sedan har studerat vid musikhögskola,
där hon tagit musiklärarexamen och sångpedagogutbildning. Utöver sin
högskoleutbildning har hon gått många fristående kurser och vidareutbildningar,
såsom kurser i koreografi och olika kurser i sång och körledning. Intervjuperson 1 har
mångårig arbetslivserfarenhet, hon har arbetat inom kyrkan, grundskolan och
gymnasieskolan. Därmed har hon också arbetat med alla åldrar, från de allra yngsta
till pensionärer, samt kammarkörer på högre nivå. I dagsläget arbetar hon heltid på ett
musikgymnasium samtidigt som hon driver ett eget företag med kursverksamhet.
Utöver detta har intervjuperson 1 gett ut flera böcker om sång och kör. Hon har också
viss erfarenhet av att arbeta som sångerska. 

Intervjuperson 2
Intervjuperson 2 har efter högskoleförberedande studier studerat till instrument- och
ensemblelärare med afrosång som huvudinstrument vid musikhögskola. Hon tog
examen i mitten av 1990-talet. Sedan slutet av 1990-talet har intervjuperson 2 i
huvudsak arbetat på samma arbetsplats, ett estetiskt gymnasium. Utöver sång har hon
även undervisat i bland annat musikteori, ensemble, vokalimprovisation och kör.
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Intervjuperson 2 har också stor erfarenhet av att arbeta professionellt som musiker
med rösten som instrument. 

Intervjuperson 3
Intervjuperson 3 har efter folkhögskolestudier studerat vid musikhögskola. Hon läste
grundskole- och gymnasielärare i fyra år och sedan ett femte år för att bli
sångpedagog med inriktning afrosång. Intervjuperson 3 har undervisat vid estetiska
programmet sedan början av 2000-talet, hon började med att undervisa i scenisk
framställning för jazz- rock- och soulsångare men har övergått till att arbeta med en
musikalinriktning. Hon undervisar i musikalsång, interpretation och sångteknik.
Intervjuperson 3 har stor erfarenhet av att arbeta som artist.

Intervjuperson 4
Intervjuperson 4 är utbildad instrument- ensemblelärare med jazzsång som inriktning
vid musikhögskola och tog examen omkring år 2000. Hon började undervisa under
tiden som hon gick på musikhögskola, bland annat i kör och som sångpedagog vid ett
par folkhögskolor. Sedan ca 10 år tillbaka har hon arbetat på estetiskt gymnasium som
sånglärare men hon har även undervisat i ibland annat gehörs- och musiklära, piano
och ensemble. Just nu arbetar hon på ett estetiskt gymnasium med inriktning singer-
songwriter. Intervjuperson 4 har stor erfarenhet av att arbeta professionellt som
musiker i olika sammanhang, såväl som sångerska som låtskrivare. 

Intervjuperson 5
Intervjuperson 5 är utbildad vid musikhögskola, han är utbildad grundskole- och
gymnasielärare i musik samt sångpedagog med inriktning afroamerikansk genre. Han
har sedan avslutade studier, i början av 2000-talet, arbetat på samma arbetsplats.
Utöver sång undervisar han bland annat i digitalt skapande, gehörsspel och
vokalensemble. Intervjuperson 5 driver också ett eget företag där han bland annat
undervisar och arbetar professionellt som sångare och låtskrivare.
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5. Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna som framkommit genom den analys
som genomförts. Resultatet är indelat i följande kategorier:

• Lärarnas syn på det övergripande sambandet mellan sång och hälsa

• Undervisning kontra terapi

• Intervjupersonernas reflektioner kring styrdokument

• Hälsofrämjande metoder och förhållningssätt i undervisningen

• Hälsorisker i samband med undervisning och lärande i sång

• Informanternas uppfattningar kring allmänna hälsoaspekter

• Samverkan med andra lärare och elevhälsan

5.1 Lärarnas syn på det övergripande sambandet mellan sång och hälsa
Informanterna lyfte fram olika aspekter kring sambandet mellan sång och hälsa. Det
visade sig att den spontana associationen hos informanterna skilde sig åt; vissa tänkte
på sångens hälsovinningar medan andra tänkte på hälsans inverkan på rösten. 

5.1.1 Hälsovinningar genom sång 
Ett par av informanterna associerade sambandet mellan sång och hälsa till
hälsovinningar, så väl fysiska som psykiska. Intervjuperson 1 berättar om att hon
kände bekräftelse och lättnad när det kom forskningsresultat på vad som händer
fysiologiskt när man sjunger, att det finns forskning som bevisat att stressnivåer
sjunker och att hormonet oxytocin ökar:

Nu har de vetenskapliga bevis för det och det tycker jag är skönt. (Intervjuperson
1, 2014)

Hon menar att hon genom dessa studier fick en bekräftelse på att sång gör människor
gladare och menar vidare att hon tror att alla som arbetat med sång redan visste om
detta, innan forskningsresultaten kom. 

Den spontana associationen hos intervjuperson 5 var att han tror att man blir frisk av
att sjunga. Vidare beskriver han sång som frigörande.
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Jag upplever att mina elever mår ganska bra av att sjunga och mår de så inte
bra innan så är det sånt som ofta dyker upp när man har sånglektion. Då sjunger
man tre toner och så brister de ut i gråt och så får man prata om det en stund.
(…) Det är liksom, man får gråta ut fastän man inte gråter ut, utan man sjunger,
eller det fungerar oftast som en trigger kan man säga. Det är lite förlösande i
många fall. (Intervjuperson 5, 2014)

Sången beskrivs som ett medel att komma åt, frigöra och bearbeta känslor. De
beskriver att de som sångpedagoger har en unik möjlighet att lära känna eleverna, se
hur de mår och stötta dem. 

Man kan pinpointa flera saker i en sång och man kan använda en sång på flera
sätt. (Intervjuperson 3, 2014)

Detta innebär att sången ses som ett användbart redskap som kan användas på flera
sätt. Trots att Intervjuperson 5 inledningsvis sa att han tror att man blir frisk av att
sjunga och beskrev sång som frigörande säger han senare att han tror att det handlar
om tiden han spenderar tillsammans med eleverna, snarare än sången i sig, som gör att
han kommer nära och lär känna eleverna bättre än andra lärare. 

I och med att jag är den person som de kanske träffar mest i veckan och kanske
pratar mer med mig än vad de gör med sina egna föräldrar ibland så sitter jag
på väldigt mycket information på grund av det men det har ju ingenting med
sången att göra i sig utan det har att göra med den tiden som vi spenderar med
eleverna. (Intervjuperson 5, 2014)

Att medvetet använda sig av sången för att lyfta enskilda elever är något som
intervjuperson 1 pratar om. Hon ger ett exempel där hon har lyft fram en elev och låtit
hen sjunga solo, eftersom hon vet att hen mår bra av att sjunga och att det stärker hen.
Intervjuperson 2 och 3 menar att sången kan bli som en fristad för den som har det
svårt i andra sammanhang. 

Sen kan det många gånger vara, att de kan komma väldigt trötta och hängiga till
en lektion och sen går de där ifrån och hoppar ut för att de fått väldigt mycket
energi genom att sjunga, att de kan liksom också för en stund slippa tänka på det
som är jobbigt, om det är psykologiskt, eller känna att de ändå blir lite piggare,
huvudvärken kanske släpper eller så om det är fysiska symptom. (Intervjuperson
2, 2014)

5.1.2 Hälsans inverkan på rösten
En annan första infallsvinkel på sambandet mellan sång och hälsa som några av
informanterna beskrev är hur hälsan i sig påverkar rösten. De lyfte fram
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hälsoaspekter, såsom exempelvis förkylningar och depressioner, som har inverkan på
röstens klang. 

Det mest uppenbara tycker jag kan vara att om man inte mår så bra, om man är
trött eller deprimerad då hörs det på rösten direkt, man har ingen energi eller
klang i sin röst. (Intervjuperson 2, 2014) 

Psykologiska faktorer som påverkar andningen, såsom exempelvis panikångest, som
kan göra det svårt för eleverna att djupandas lyftes fram av intervjuperson 2. Dessa
knutar kan vara hinder men ibland kan de också lossna under sånglektionen vilket kan
vara dramatiskt, något som intervjuperson 2 säger sig ha erfarenhet av. Intervjuperson
4 lyfter också fram hur mentala spärrar kan sätta stopp för sång.

(…) om man spänner sig kan det göra att tekniska övningar faller pladask om
man inte är medveten och hittar de knutarna så att säga, eller medvetandegör
vissa processer. (Intervjuperson 4, 2014)

En bild av sång som beroende av hälsan målas upp av informanterna. Intervjuperson 3
menar att kropp och sång hänger ihop och att sångare/sångerskor eller sångpedagoger
ofta är inkännande i sin hälsa. Hon menar att sambandet mellan sång och hälsa är en
stor fråga som innefattar både psykisk och fysisk hälsa.

5.2 Undervisning kontra terapi
Flera av informanterna diskuterade begreppet terapi kontra undervisning. Det visade
sig att användningen av begreppet terapi skilde sig åt mellan informanterna. 

Intervjuperson 4 säger att hon ser sig själv som en sångterapeut oftare än
sångpedagog.

(…) oftare tänker jag mig som sångterapeut nästan än sångpedagog, jag är mer
fascinerad av människan bakom rösten än själva rösten. (Intervjuperson 4, 2014)

Vidare beskrivs sång som personlig utveckling och medvetandegörande av processer
av intervjuperson 4. Att få en tonårstjej att sträcka på sig är något som krävs i sången
men innebär också att man tränar på att stå för sin kropp. Ytterligare ett exempel
intervjuperson 4 ger är improvisation i sång, som ett sätt att träna sig i att stå upp för
sina val, att träna sig på att lita på att ens idéer är att räkna med. 

Det är ju fantastiska grejer som man tränar på, allt i musikens tecken. Ofta utan
att de själva vet om att det är precis det de tränar. (Intervjuperson 4, 2014)

Även intervjuperson 3 uttrycker att det är mycket ”terapeutiskt” arbete. Detta medan
intervjuperson 5 och 1 vill undvika att använda sig av begreppen terapeut och terapi i
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sitt arbete som sångpedagog på estetiskt gymnasium. Intervjuperson 5 framhåller att
han är sångpedagog och underviker att arbeta medvetet med hälsofrämjandeaspekter
av sång. Även intervjuperson 1, som gör många kopplingar mellan sång och hälsa,
poängterar detta. 

Det är en utbildning de går så vi håller ju inte på med terapi, det är ju inget
sådant utan det är bara en bonus. (Intervjuperson 1, 2014)

Intervjuperson 1 och 5 påpekar att eleverna går en utbildning och att det därför är
undervisning, inte terapi, som ska bedrivas.  

5.3 Intervjupersonernas refektoner kring styrdokument
Trots att ansatsen till tankarna kring sambandet mellan sång och hälsa skiljer sig åt
mellan informanterna så menar samtliga att de tar hänsyn till detta samband i sin
undervisning. Informanterna menar vidare att det finns utrymme för hälsoaspekter i
kurserna för sång på gymnasiet men även här skilde sig tolkningarna av innebörden i
olika begrepp. 

En infallsvinkel tar sin utgångspunkt i den del av kursplanen som rör det
sångtekniska. Intervjuperson 1 berättar att hon utgår ifrån djupandningen och ser den
som en del av en fungerande sångteknik. Vidare menar intervjuperson 1 att då
djupandningen, som enligt henne är grunden för sången, har fysiologisk påverkan blir
det ett självklart utrymme för sambandet mellan sång och hälsa i kurserna.

Eftersom att vi hela tiden utgår utifrån en sund andningsteknik som bygger på
djupandningen blir det ju något helt självklart och naturligt. (Intervjuperson 1,
2014)

Även intervjuperson 3 och 4 kopplar sambandet mellan sång och hälsa till
sångkursernas avsnitt om sångteknik men också till det som berör röstvård.

Röstvård är ju att även kunna rent fysiskt förklara vad som händer i kroppen. Ha
termer kring det, vad som är bra vad gäller sömn och mat, att inte viska för
mycket, man kanske pratar om rökning eller hur man handskas med sin röst om
man är jätteförkyld och så där.  (Intervjuperson 4, 2014)

Vidare refererar intervjuperson 4 till skolans värdegrund när det gäller de mer sociala
och psykologiska aspekterna.

Det här som handlar om att alla har rätt till en individanpassad undervisning
och att man har ett uppdrag som är mer uppfostrande på något sätt, det känns
som att det inte riktigt finns plats för att tänka så i kursplanen utan det är ju
något som man själv också måste se till att få in. (Intervjuperson 4, 2014) 
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Dock uttrycker intervjuperson 4 att hon tror att det är lätt hänt att värdegrunden glöms
bort i den stressiga vardagen där fokus ligger på kursplanernas mål. Dock visar det sig
att kursmålen inte är helt självklara hos alla informanterna. Intervjuperson 2 uttrycker
att hon inte tar hänsyn till kursmålen, att hon inte har koll på vad som står där utan att
hon arbetar utifrån eleven. Hon menar vidare att det inte är någon mening med att
sjunga om man separerar sång från hälsa. Efter en närmare titt på kursmålen för sång
anser hon ändå se att det finns utrymme för detta i kursplanerna, då kopplat till
punkter såsom kommunikation, tolkning, personligt uttryck och sångteknik. 

Det handlar ju om kommunikation, det pratar de ju om här, tolkning,
konstnärlighet, musikalitet, personligt uttryck, men sen det andra som är mer då,
alltså sångteknik och det är ju också ett, alltså det bygger man ju upp ett
självförtroende och en självkänsla att vara trygg och nöjd liksom, känna att man
kan, att man har en plats.  (Intervjuperson 2, 2014)

Sett till betygskriterierna anser intervjuperson 4 att hänsynstagandet till sambandet
mellan sång och hälsa inte behöver vara så stort men att det är just dessa punkter som
driver henne att vilja vara lärare, att se och arbeta människan bakom sången.
Intervjuperson 5 tycker däremot att det finns utrymme för sambandet mellan sång och
hälsa i kursplanerna. Han menar också att det är viktigt att ge utrymme för dessa
aspekter och framhåller att då han har elever 50 minuter i veckan under tre år är det
viktigt att vårda förtroendet, att vara lyssnande och lyhörd. Vid senare frågor
angående arbetsmetoder framhåller han dock att han inte har ett medvetet
förhållningssätt till elevens hälsa med hänvisning till kursplanerna. 

Jag har ju ramar som jag, eller jag har liksom mål och ett upplägg som jag ska
följa men sen så tar man ju situationen som kommer. (Intervjuperson 5, 2014)

Å ena sidan menar intervjuperson 5 att det finns utrymme för hälsoaspekter i
kursplanerna samt i schemat men å andra sidan säger han sig inte arbeta medvetet
med ett hälsoperspektiv annat än då behovet uppstår. 

5.4 Hälsofrämjande metoder och förhållningssät i undervisningen
Informanterna beskriver hur de på olika sätt arbetar med elevens hälsa på
sånglektionerna. Vissa sa sig inte ha några särskilda metoder men berättade ändå om
förhållningssätt som kan ha påverkan på hälsoaspekter. 

5.4.1 Improvisaton och lekfullhet
Improvisation och lekfullhet är metoder som lyftes fram och kan kopplas till
hälsoaspekter. Att baka in lekfulla moment för att hitta en avspänd attityd till
sjungandet, att flytta fokus från prestation så att utrymme lämnas för att arbeta med
självkänsla och självförtroende är något som intervjuperson 1 påpekar. Vidare
framhåller hon vikten av att ha olika infallsvinklar och metoder, att ha pedagogiska
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övningar som hänger ihop samt att det finns en progression i dem. Intervjuperson 1
har visst fokus på körsång och lyfter fram att det finns mycket man kan göra som låter
häftigt utan att egentligen vara särskilt avancerat, såsom ekosång, kanon, klustersång
och parallellsång.

Ett sätt att träna både musikaliska och allmänmänskliga egenskaper är enligt
intervjuperson 2 genom improvisation. Hon lyfter fram möjligheterna till att träna
mod, att våga misslyckas, att våga följa med i flöden och att vara tillåtande och
generös, att inte försöka styra skeenden utan bara låta det som sker få ske. 

Det tycker jag är väldigt viktigt och det tycker jag tränar saker hos människor
som är positivt på alla plan liksom. Gärna i grupp. (Intervjuperson 2, 2014)

Förhållningssättet till improvisation som intervjuperson 2 lyfter fram går i linje med
det resonemang som MacDonald och Wilson (2014) för, att improvisationsövningar
kan bidra till ökad självkänsla, självförtroende, självkännedom och emotionellt
välmående. 

5.4.2 Repertoarval
En annan metod som lyftes fram av flera intervjupersoner handlar om repertoarval
och olika sätt att ta sig an en sång. Intervjuperson 2 berättar att hon kan välja repertoar
utefter hur hon uppfattar elevens humör och psykiska tillstånd. 

Om man vet så att säga att en elev är i ett visst, vad ska jag säga, läge så kan
man ju välja repertoar som man tror kan stärka personen i fråga och kommer
göra positiv inverkan på personen, och det kan vara både textligt och
musikaliskt. (Intervjuperson 2, 2014)

Även intervjuperson 3 berör repertoarval. För henne handlar det om att medvetet välja
att fokusera på att arbeta med det sångtekniska i stället för interpretationen när det
gäller viss repertoar för en elev som mår dåligt psykiskt. Om eleven däremot lider av
någon form av fysisk ohälsa kan fokus istället läggas på text- och rolltolkning. Ett
annat sätt att flytta fokus från den enskilda eleven är enligt intervjuperson 3 att arbeta
med duetter. 

Att jobba i duetter är ofta utvecklande på många plan och avdramatiserande för
det blir inte lika mycket fokus på sig själv. (Intervjuperson 3, 2014)

Eftersom rösten påverkas av psyket är det viktigt att välja repertoar som man tror att
eleven klarar av och tycker är rolig enligt intervjuperson 2. Detta för att eleven inte
ska känna att det blir ett nederlag som kommer hindra utvecklingen. Samtidigt gäller
det att ge eleven redskap så att hen känner sig trygg med sitt instrument och inte tar ett
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eventuellt misslyckade som en evig sanning utan fortsätter att ta sig an nya
utmaningar. Detta menar intervjuperson 2 leder till en stark självkänsla.

Komma vidare och våga, att våga är ju en stor del av att sjunga. Att vara modig
liksom, och att då våga blotta sig, det kan ju vara läskigt men om man vågar mer
och mer av det så kan man, tycker jag, uppleva en stark självkänsla.
(Intervjuperson 2, 2014)

En förutsättning för att eleven ska våga blotta sig själv på det sätt som en sånglektion
kan innebära leder vidare till frågor om lärarens ledarskap och atmosfären i
klassrummet.  

5.4.3 Lärarens egenskaper och klimatet i klassrummet
En förutsättning för att eleven ska våga blotta sig själv på det sätt som en sånglektion
kan innebära leder vidare till frågor om lärarens ledarskap och atmosfären i
klassrummet. Att skapa förtroende och få eleven att känna sig trygg är något som
samtliga informanter påpekar under intervjuerna. Lärarens egenskaper är något som
intervjuperson 1 talar mycket om och lägger stor vikt vid. Tålamod och lyhördhet
beskrivs som viktiga egenskaper. Även när det gäller klimatet i klassrummet lyfter
flera av informanterna vikten av att skapa ett klimat där eleverna känner sig trygga
och avslappnade. Intervjuperson 3 säger att detta är något som hon jobbar med hela
tiden, att skapa ett klimat i klassrummet där det är högt till tak och där det finns en
öppenhet som gör att eleverna vågar och känner sig stärkta.

Intervjuperson 3 framhåller att hon är individbaserad i sitt arbete och att hon
egentligen inte har några direkta metoder för att arbeta med hälsa genom sång. Hon
berättar vidare att hon fokuserar på att uppmuntra och lyfta eleven, detta då sång är ett
område som är väldigt självutlämnande. Hon beskriver arbetet som en balansgång
mellan att ”pusha och kramas”. Även intervjuperson 4 framhåller att hon
individanpassar och beskriver sång som självutlämnande. Hon berättar att hon därför
är noga med att ge tid åt att lära känna varandra och skapa en god relation med eleven,
detta genom att till en början musicera tillsammans utan några större krav. 

Man måste kanske först få ett spår kring det som faktiskt funkar jättebra redan
för att de ska ha kvar någon form av integritet även när man börjar jobba med
sånt som är nytt, där de känner att de inte kan. (Intervjuperson 4, 2014)

Att flytta perspektivet från att utveckla svagheter till att arbeta med att förstärka det
som är bra är något som också intervjuperson 3 pratar om. 

Intervjuperson 4 talar också om att träna eleverna i att sätta ord på upplevelser och att
hitta ett fungerande förhållningssätt till något som hon kallar den inre kritikern. Hon
menar att eleverna då brukar inse att den inre kritikern finns med och påverkar eleven
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inom flera områden i deras liv och bidrar till negativa känslor så som exempelvis
stress. 

5.4.4 Sångideal
Enligt Lgy11 (Skolverket, 2011) ska kursen Instrument eller sång nivå 1 behandla
bland annat sångteknik och musikalisk tolkning, något som kan kopplas till sångideal.
När det gäller förhållningssätt kring sångideal lyfte informanterna olika aspekter.
Intervjuperson 2 menar att det handlar om att skapa ett förtroende med eleven som gör
att man så småningom kan skala av föreställningar om hur det ska låta och få eleven
att förstå värdet av ett personligt uttryck i stället för att kopiera någon annans. Genom
att arbeta mycket med text och uttryck närmar hon sig elevens personliga röst. Även
intervjuperson 3 berättar att hon utgår ifrån texter men nämner också att hon har
talrösten som utgångspunkt. Vidare påtalar hon vikten av att vara genreenlig i sin
teknik. 

Intervjuperson 5 menar att lärarens primära ansvar är att eleven har en hälsosam
sångteknik, att de inte använder en teknik som skadar rösten. Bortsett från det menar
han att eleven måste få ha sina ideal och låta som de vill utan att han lägger någon
värdering i det. 

Det är viktigt ändå att det personliga uttrycket inte går i klinch med en teknik,
eller att det går hand i hand med att ha en teknik som inte kommer hålla.
(Intervjuperson 5, 2014)

Gällande ideal framhåller intervjuperson 4 att hon tror att det är viktigt att man som
pedagog är medveten om att man är präglad av ett ideal och det inte finns någon
sanning om vilket som är det rätta idealet. Intervjuperson 4 berättar att hon uppmanar
sina elever till att vara skeptiska och selektiva, att ta till sig av det som de tycker om
och inte lägga till sig med saker bara för att deras lärare sagt att de ska göra så. 

Inom musik tycker jag att det är viktigt att inte kastas runt som en vante liksom
med en känsla av att alla andra har rätt för det är ju en smaksak i slutet av
dagen vad man går igång på och inte går igång på. (Intervjuperson 4, 2014)

Vidare menar Intervjuperson 4 att om hon märker att någon har extremt starka ideal så
låter hon eleven använda den rösten ibland men ibland också arbeta med att hitta vad
hon beskriver som elevens ”öde-ö-röst”, den röst som eleven skulle haft om hen aldrig
hört musik. I arbetet med att hitta denna röst utgår hon från elevens talröst där eleven
inte lägger till några effekter. 

Att försöka prata om det utan värdering, att det var bättre eller sämre, utan att
rösten ger ju på något sätt möjlighet till att leka med effekter. Så att i långa
loppet försöka hitta till något som är basic och sen får man använda effekterna i
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den mån man och rösten orkar. Så försöker jag att presentera det, så att man i
det stärker sina egna val och litar på dem, att det faktiskt är tillräckligt bra.
(Intervjuperson 4, 2014)

Intervjuperson 1 fokuserar på interpretation och uttryck i stället för att prata om ideal.
Hon beskriver att hon tar sin utgångspunkt i vad som ska berättas genom sången och
låter det styra klangen på rösten.

5.5 Hälsorisker i samband med undervisning och lärande i sång
Då jag frågat informanterna om de tror att sång skulle kunna göra så att man mår
sämre har den gemensamma ståndpunkten varit att sång som fenomen inte kan göra
att man mår sämre, men att sång kan trigga igång och väcka känslor i kroppen som
inte alltid är angenäma. Flera av informanterna vittnar om hur känslomässiga
reaktioner kan uppstå vid arbete med textbearbetning och karaktärer. 

Det kan ju vem som helst vittna om, även de som inte är sångare, att när man
använder rösten och använder musklerna i kroppen och det kommer toner, ja,
det är väldigt känslomässigt och man grottar in sig i karaktärer och
textbearbetning och det tar fram saker känslomässigt. (Intervjuperson 3, 2014)

Intervjuperson 2 menar att det kan vara saker som man som sångpedagog inte kan
eller bör hantera, utan att eleven kanske behöver terapi. Medan intervjuperson 3 lyfter
fram perspektivet att det kan vara berikande ur en konstnärlig synvinkel att ha kontakt
med sina känslor, att det kan vara högst nödvändigt för att nå vissa klanger och kunna
bli en bra musiker. 

Intervjuperson 1-4 menar att beroende av den miljö en person vistas i och av vilken
anledning hen sjunger kan sång vara bakgrund till negativ stress och
prestationsångest. Vidare kan negativ stress uppstå hos den som inte känner sig trygg
med sin röst eller inte tycker om sin egen sång.  

Av de gånger man mår dåligt av att sjunga det är om man har, är väldigt
oerfaren, otrygg med sig själv, och sin röst och inte får den hjälp man behöver.
Då kan man nästan få panik och om någon kommer med tråkiga kommentarer
till en. (Intervjuperson 1, 2014)

Intervjuperson 3 och 4 uttrycker att det är viktigt att arbeta aktivt för att motverka att
sången blir en orsak till negativ stress och prestationsångest. Vidare berättar
intervjuperson 4 att det var av just den anledningen som de började ha lektioner med
utrymme för att prata om kreativa processer och förhållningssätt till musiken. Detta
för att ge eleverna möjlighet att träna sig i att hitta sin integritet och stå för sina val.
Intervjuperson 4 framhåller också lärarnas ansvar att få eleverna att förstå att det är
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musiken i sig som är poängen, att man inte nödvändigtvis måste försörja sig som
musiker för att anses vara lyckad. 

Och där har vi ett ansvar så att musik faktiskt inte sänker människor för det tror
jag att väldigt många som söker sig till musikutbildningar mår sämre än de som
bara håller på med det för att det är kul. Och det är jättesorgligt.
(Intervjuperson 4, 2014)

Intervjuperson 5 berättar att han upplever att eleverna jämför sig med varandra och
ger uttryck för negativ stress och prestationsångest utanför lektionerna, men att det
inte är något som tar utrymme på hans lektioner. 

På mina lektioner så brukar ju jag lyfta mina elever liksom och visa på allt de är
bra på och inte tänka på att de ska jämföra sig med andra och inte behöva känna
sig stressad över att de inte har kommit i målbrottet än och kanske inte har
kommit lika långt som någon annan och så där. Att de är unika på sitt sätt.
(Intervjuperson 5, 2014)

Perspektiven hos intervjupersonerna är olika stora, medan intervjuperson 5 ser till vad
som händer vid undervisningstillfället så ser intervjuperson 3 och 4 även till
sångsammanhang utanför skolan. 

Risken att skada rösten genom att använda skadlig teknik är något som påtalas av
intervjuperson 5. Han framhåller lärarens ansvar att se till att eleven använder en
teknik som inte är skadlig. Även intervjuperson 1 pratar om att som sånglärare vara
observant på om elevens röst börjar låta ansträngd eller krånglar på något sätt. Hon
menar vidare att det kan finnas många bakomliggande orsaker till röstkrångel som
inte har något med själva sjungandet att göra. Dock kan det relaterat till sång handla
om bristande teknik, att sångerna går i en olämplig tonart eller att eleven har sjungit
fastän hen varit förkyld.  

5.6 Informanternas uppfatningar kring allmänna hälsoaspekter
Samtliga informanter framhåller att de är tydliga gentemot sina elever gällande
rökning, att det har dålig inverkan på rösten och den sångliga utvecklingen. De
uttrycker att de försöker inspirera eleverna till att sluta röka men att de vill undvika att
upplevas som tjatiga moralpoliser. 

Intervjuperson 4 menar att många unga idag har en stressig tillvaro och att det skulle
innebära ännu mer stress om de skulle försöka sluta röka också. Vidare säger hon att
det är i rollen som mentor som hon ser till helheten, att de äter och sover och planerar
sina dagar så att tillvaron blir balanserad. 
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Inför konsertperioder brukar intervjuperson 1 och 3 tala med eleverna om vikten att ta
hand om sig för att hålla fysiken. De menar att det blir en naturlig aspekt av att ha
konsert. För intervjuperson 3 är detta något som hon är mycket tydlig med. 

Har man en spelning eller föreställning eller någonting då är, då får inte mina
elever gå ut på helgen innan, eller två helger innan. Då säger jag till dem att nu
är ni inne som gäller. Att de förstår vikten (…). För det är ju så, det går ju inte
att hålla fysiken i längden. Så jag tycker att det är viktigt att man får dem att ta
sig själva och sitt arbete på allvar. (Intervjuperson 3, 2014)

Vidare på frågan om elevernas reaktioner på detta svarar hon följande. 

Jag tror att de tycker att det är ganska coolt, för det gör ju att deras konsert är
viktig. Att jag lägger vikt på det, deras prestation och att det de gör är viktigt.
(Intervjuperson 3, 2014)

Förutom att prata med eleverna om rökning berättar intervjuperson 5 är att han brukar
säga till sina elever att han tycker att de ska träna. Han berättar för sina elever om sina
egna hälsovinningar med att träna för att försöka inspirera eleverna till att träna. Han
drar paralleller mellan träning och att öva sång. 

Det är ju en sorts idrott att sjunga också, det är ju muskler som ska jobba och
som man ska ha kontroll över. Precis som i idrott. (Intervjuperson 5, 2014)

Paralleller dras också mellan själva upplägget av tiden för träningspassen och
övningstiden, att inte gå ut för hårt i början utan att hålla på så pass länge att lusten
kvarstår. Intervjupersonen säger att elevernas reaktioner oftast brukar vara positiva. 

Det samlade intrycket av lärarnas uppfattningar och tankar kring allmänna
hälsoaspekter är att de är måna om att stötta sina elever i att ta hand om sig. De
uppvisar ett intresse av att uppmuntra eleverna till hälsosamma vanor och livsstilar. 

5.7 Samverkan med andra lärare och elevhälsan
Enligt Lgy11 (Skolverket, 2011) ska de som arbetar i skolan samverka för elevers
lärande och utveckling. Därför fann jag det intressant att fråga informanterna om hur
deras samverkan ser ut med andra lärare, elevhälsan och skolidrotten. Ingen av
informanterna sa sig ha några samarbeten med elevhälsovården annat än då det
uppstår någon särskild situation med någon enskild elev eller klass. Vid sådana
tillfällen deltar intervjupersonen i rollen som mentor, inte sånglärare. Dock beskriver
intervjuperson 4 hur hon ofta känner sig som en extra mentor för de elever som hon
undervisar i sång. Gällande skolidrotten vittnade informanterna om att skolidrotten tar
en liten plats i skolan. 
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När det gäller fysisk aktivitet så kan jag tycka att på vårt estetiska gymnasium är
inte skolan särskilt bra på att visa att man prioriterar idrott som ämne.
(Intervjuperson 4, 2014)

Samtliga informanter berättade att de på sånglektionen kan få vetskap om saker
angående elever som de sedan tar med sig till arbetslagsträffar. Intervjuperson 4
framhåller det kollegiala perspektivet, att det är viktigt att prata med sina kollegor och
ha en ödmjuk inställning kring vad sång och en pedagogisk process kan vara. Hon
utrycker en komplexitet gällande ämnet sång som har sin utgångspunkt i att det är ett
arbete med människor och att alla människor är i ständig utveckling. 

6. Diskussion
I detta kapitel diskuteras fördelar och nackdelar gällande val av metod och analys,
vidare diskuteras studiens tillförlitlighet. Därefter följer en diskussion där studiens
resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning och i förhållande till läraryrket.
Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning inom ämnet.

6.1 Metoddiskussion
Att använda kvalitativa forskningsintervjuer med låg grad av strukturering visade sig
ha både fördelar och nackdelar. De öppna frågorna gav utrymme för informantern att
associera fritt och berätta om sina egna tankar (Kvale & Brinkmann, 2014). Dock
upplevde jag att dessa öppna frågor ibland gjorde informanten osäker, att informanten
önskade komma på ”det rätta svaret”. Vid några tillfällen var det tvärtom, att jag som
intervjuare kände en osäkerhet kring huruvida intervjun hade tagit riktning utanför
ämnet. Kanske var det intervjuernas samtalsliknande karaktär som bidrog till dessa
svårigheter. Vid en framtida, likande studie skulle en förstudie med provintervjuer
kunna vara ett sätt att vara bättre förberedd på de olika vägar en intervju kan ta.

De fem intervjuerna genererade ett stort textmaterial att analysera. Att analysera en
sådan stor textmassa genom att vaska fram kategorier var svårt, det blev ett pusslande
med överhängande risk att viktiga aspekter kunde falla bort. Oavsett om svårigheterna
berodde på ovana vid att använda metoden eller själva metodvalet för analys så skulle
mer tid för att genomföra analysen vara något att ta i beaktande inför en ny studie. Att
istället minska omfattningen av intervjufrågorna ser jag inte som ett alternativ med
tanke på att den rika mängden information varit till nytta för att få ett nyanserat
resultat. 

6.2 Validitet och reliabilitet 
Eftersom studien är genomförd med kvalitativa forskningsintervjuer är det inte säkert
att en upprepad studie skulle ge samma resultat (Patel & Davidson, 2011). Detta då
människor är under ständig utveckling och därför kan intervjusvaren förändras även
om intervjupersonerna är de samma. Ett större antal informanter gör det lättare att dra
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slutsatser men ökar inte reliabiliteten, detta då det är personliga tankar och
förhållningssätt som undersöks. Ett sätt att få en djupare bild och öka validiteten är att
komplettera forskningsmetoden med andra forskningsmetoder, så som exempelvis
observationer (Patel & Davidson, 2011). Eftersom jag i denna studie enbart använt
mig av intervjuer blir valideringen inte lika säker. Något som däremot ökar
reliabiliteten är att i denna studie har samtliga intervjuer spelats in, vilket har
möjliggjort att jag som forskare kunnat gå tillbaka och lyssna igen för att säkerställa
att saker uppfattats på ett riktigt sätt (Patel & Davidson, 2011). 
Möjligtvis hade validiteten kunnat ökas ytterligare genom ännu mer preciserade
frågeformuleringar, alternativt genom att vissa begrepp definierats för informanterna.
Nu ställdes istället följdfrågor för att riktigt klargöra intervjupersonernas resonemang
(Patel & Davidson, 2011). 

6.3 Resultatdiskussion 
De intervjuade lärarna har berättat om och lyft fram olika aspekter kring sambandet
mellan sång och hälsa. Det har visat sig att sånglärarna har olika uppfattningar och
lägger tyngdpunkten vid olika saker, vissa fokuserar mer på sångens hälsoeffekter
medan andra kopplar det först till hälsohinder som försvårar att sjunga. Likväl menar
samtliga informanter att sambandet mellan sång och hälsa är starkt och inte går att
bortse från i undervisningssituationen. 

Trots att de intervjuade lärarna inte alltid sa sig arbeta aktivt med hälsoaspekter har de
i sina intervjusvar belyst flera metoder och förhållningssätt i sin undervisning som kan
relateras till hälsa, exempelvis förhållningssätt till repertoar, improvisation och
lekfullhet, lärarens ledarskap och klimatet i klassrummet. En av intervjupersonerna
pratade om vikten att vara lekfull och två av intervjupersonerna lyfte fördelarna med
improvisation som ett sätt att träna allmänmänskliga aspekter med musiken som
medel, så som kommunikation, att stå upp för sina val, att vara tillåtande och generös
gentemot sig själv och andra. Dessa tankar om improvisation går i linje med det
MacDonald och Wilson (2014) påvisar, att improvisation kan användas för att stärka
självbild, självförtroende och självkänsla. Därför skulle det vara intressant att se vad
en ökad medvetenhet hos lärare angående improvisationens effekter skulle kunna få
för följder hos elever och för skolans hälsoarbete. Eftersom improvisation också är
angivet i ämnesplanen för musik (Skolverket, 2011) finns ett berättigande att använda
improvisation i undervisningen. Vidare pratade flera av intervjupersonerna om vikten
av att skapa en god relation med eleverna, att få eleverna att känna sig trygga, att
uppvisa tålamod och skapa ett klimat i klassrummet där det är öppet och högt till tak.
Detta är förenligt med de aspekter som Lejion (1997) menar ska genomsyra
sånglärares arbete med elever. Enligt Dewey bör lärare ha både god ämneskunskap
och vara förtrogen med barns psykiska och sociala utveckling (Hartman, 2012) vilket
när det handlar om att arbeta med improvisation och samtidigt skapa och bibehålla en
känsla av trygghet hos eleverna är ett resonemang som skulle kunna vara högst
relevant. 

24



När det gällde förhållningssättet till repertoar och repertoarval framkom olika aspekter
och förhållningssätt. För vissa av informanterna var det självklart att ta hänsyn till
elevens hälsostatus vid val av repertoar, medan vissa valde att arbeta olika med
repertoaren beroende av om elevens fysiska eller psykiska hälsa på något sätt ansågs
vara försvagad. Att genomföra sådana anpassningar i repertoar efter elevens behov
kan ses som ett sätt att följa Lgy11 (Skolverket, 2011) där det fastslås att läraren ska
utgå från elevens behov och förutsättningar. Ingen av informanterna berättade om
elevernas delaktighet i fråga om repertoarval. Enligt en pragmatisk kunskapssyn bör
lärare väva samman elevens världsbild med den kunskap som finns inom olika
ämnesområden (Hartman, 2012) och utifrån den synvinkeln är elevinflytande önskvärt
i fråga om val av repertoar. 

Schenck (2000) pratar om att övervinna emotionella hinder för att möjliggöra en
musikalisk utveckling hos eleven. Ett sätt som en av intervjupersonerna beskrev som
metod för att överbygga sådana hinder är att arbeta med duetter, detta för att sätta
eleven i ett större sammanhang så att fokus flyttas från den enskilda eleven till en
helhet som också innefattar en kamrat. Som tidigare nämnts bör läraren vara förtrogen
med barns psykiska och sociala utveckling för att på bästa sätt kunna knyta ihop
elevernas världsbild och den kunskap som finns inom olika ämnesområden, något
som också berör denna typ av hinder för lärande (Hartman, 2012). Detta är en aspekt
av lärande som utifrån studiens resultat skulle kunna vara särskilt viktig när det
handlar om sång och sångundervisning eftersom flera av de intervjuade lärarna
beskrev sång som självutlämnande och att det därför krävs att läraren är lyhörd och
stöttande. Med ännu mer kunskap om den psykiska och sociala utvecklingen kanske
det skulle gå att motverka en del av den negativa stress som informanterna vittnade
om och på så sätt nå en större kunskapsutveckling hos eleverna. Flera av
intervjupersonerna beskrev hur sången kan utlösa känslor som ligger dolt i kroppen,
hur emotionella spänningar kan släppa som gör att eleven brister ut i gråt genom
arbete med texter och melodier. Detta är något som även Schenck (2000) berör då han
beskriver hur negativa känslor och trauman blir till spänningar och fysiska symptom i
kroppen. Med Deweys synsätt att lärande sker genom att konfrontera och övervinna
problem (Bjerg, 2002) kan lossandet av dessa emotionella knutar ses som en del i
lärandeprocesser och en ytterligare anledning till att inte vara rädd för att arbeta aktivt
med ett hälsoperspektiv. 

Under intervjuerna var det flera av informanterna som tog upp och diskuterade
begreppen terapi o c h terapeutiskt arbete. Intervjupersonerna uppvisade olika
förhållningssätt till dessa begrepp. Jag upplevde att vissa av intervjupersonerna var
rädda för att kalla deras arbete för terapi fastän det i vissa fall var tydligt att de
arbetade med elevens fysiska och psykiska hälsa i fokus. Frågan som uppstår är; var
går gränsen mellan sångundervisning och musikterapi? En av informanterna uttryckte
tydligt att han tror att man blir frisk av att sjunga men ville sedan inte alls koppla sitt
arbete till elevens hälsa. Han menar att sång i sig kan främja hälsa men att detta inte är
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något som han tar hänsyn till eller arbetar med i sin undervisning – detta trots att han,
liksom de andra intervjuade lärarna, kunde finna stöd i styrdokumenten för sambandet
mellan sång och hälsa. Att säga att man blir frisk av sång men undvika att arbeta
medvetet med detta är något jag finner mycket intressant. Kanske har det kopplingar
till det utbredda nyttotänket, att aktiviteter räknas som meningsfulla när de uppfyller
ett mål som är nyttigt och en aktivitet som inte gör nytta är slöseri med tid (Varköy &
Söderman, 2014). Kanske är det en rädsla att göra fel och leda eleven in i ohälsa som
hindrar lärarna från att våga lita på sina kunskaper om sång och hälsa, men går det ens
går att separera hälsoaspekten från sången? Med bakgrund av de studier som påvisat
positiva hälsoeffekter av sång (Grape et al., 2003; MacDonald & Wilson, 2014) tänker
jag att det finns mycket att vinna på genom att lita på att sången har möjlighet att
påverka välmåendet.  

När jag frågade intervjupersonerna om de tror att man kan komma att må sämre av att
sjunga var den generella ståndpunkten att sång som fenomen inte antas vara skadligt
men beroende av den miljö som eleven vistas i kan självkänsla och självförtroende
påverkas. Grape et al. (2003) påvisade i sin studie att de positiva hälsoeffekterna är
färre hos professionella sångare än amatörsångare, detta då sång har olika innebörd
för amatörer och professionella. Möjligtvis är detta en aspekt som även gäller för
sångelever på gymnasienivå. Sångelever på gymnasiet har en kursplan med
betygskriterier att förhålla sig till, något som skulle kunna vara stressande på samma
sätt som den professionella sångarens krav. 

Samtliga intervjupersoner berättade att de pratar med sina elever angående rökning.
När de gör detta vill de undvika att framstå som moralpoliser samtidigt som de vill
understryka rökningens inverkan på rösten. Vid konsertperioder kan även andra
livsstilsrelaterade frågor tas upp av sånglärarna, så som sömn, mat och alkohol. Enligt
SOU 2000:19 finns en önskan från elever om att skolans hälsoarbete borde handla om
mer än hälsorisker med exempelvis rökning, att också den psykiska hälsan borde
beröras. Utifrån intervjupersonernas berättelser upplever jag att sånglektionerna är
tillfällen där den psykiska hälsan har möjlighet att komma i fokus – detta bland annat
genom att eleven får utrymme att relatera till egenupplevda erfarenheter och känslor
vid arbete med uttryck och tolkning av sånger. Björkvold (2005) beskriver att det
finns ett inneboende behov hos människan att uttrycka sig. Ett exempel på detta skulle
kunna vara eleven som brister i gråt då hen sjunger. Vid sådana tillfällen blir
musikens energi som en nyckel till det inre och de känslor som finns där, och utan
denna nyckel skulle känslorna stanna i kroppen och inte komma till uttryck. Det
skulle kunna beskrivas som att sång, och i fallet med denna undersökning
sångundervisning, kan bli ett redskap för att kunna göra livet mer hanterbart och på så
vis kan den enskildes motståndskraft för svårigheter i livet stärkas (Antonovsky,
2005).
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Hälsoarbete är en angelägenhet för alla som arbetar i skolan (Bremberg, 2004) och det
går inte att separera den typen av arbete från skolans övriga verksamhet (SOU
2000:19). Detta uppmanar till och framhåller vikten av att alla som arbetar i skolan
samverkar för elevers hälsa. Intervjupersonerna berättar att de samverkar med
elevhälsan då det uppstår en särskild situation som kräver det. Några särskilda
metoder för samverkan över ämnes- och kursgränser nämner de däremot inte.
Tvärtom berättar de att de har dålig insikt om hälsoaspekter i andra ämnen. Det enda
ämne som nämns är Idrott och hälsa, samt att idrottsämnet generellt har hamnat i
skymundan vid deras estetiska program. Utifrån intervjupersonernas berättelser
upplever jag att det finns brister i integreringen av hälsoaspekter över ämnesgränser
och i lärarnas samarbete med övriga i skolverksamheten, exempelvis elevhälsan. Att
undvika polarisering och arbeta för ämnesmässig integrering är aspekter av utbildning
och undervisning som Dewey anser vara positiva och högst nödvändiga för att nå så
god kunskapsutveckling som möjligt (Hartman, 2012).  Enligt intervjupersonerna är
det är först när det är något problem med en elev eller en klass som läraren och
elevhälsan samverkar. En av anledningarna till detta skulle kanske kunna vara den
stressiga vardagen intervjupersonerna ger sken av att ha – något som verkar påverka
vissa av lärarnas arbete med styrdokumenten i undervisningen. En av
intervjupersonerna uttrycker exempelvis att hon inte tar hänsyn till kursmålen, att hon
inte har koll på vad som står där utan att hon i stället arbetar utifrån eleven. När jag
pratar om läroplanen med en annan av intervjupersonerna börjar hon att referera till
den föregående lärplanen, Lpo94 och säger sig inte vara så insatt i den nya läroplanen.
Samma intervjuperson uttrycker att stressen över kursmålen gör att arbetet med
värdegrunden inte hinns med. En fråga som uppstår utifrån dessa berättelser är hur
mycket tid lärarna har till förfogande att arbeta med värdegrunden och kursplanerna.
Utifrån mina iakttagelser anser jag att det finns ett behov av att diskutera läroplanen
flitigare lärare emellan för att uppnå ett gemensamt samförstånd gällande kursernas
innehåll och mål. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att lärarna har
utrymme för sådana diskussioner i sina tjänster och i schemat. Följden av att ha en
gemensam syn på värdegrunden och kursernas innehåll och mål skulle kunna generera
flera fördelar, inte minst skulle det vara till fördel vid betygssättning. Ur ett
hälsoperspektiv skulle en samsyn gällande styrdokumenten kunna innebära att fler
möjligheter till att arbeta med elevers hälsa synliggörs och därmed också möjligheter
till ökat välmåendet hos eleverna. 

Resultatet av den genomförda studien visar alltså att sånglärare upplever ett starkt
samband mellan sång och hälsa, ett samband som de inte bortser från i sin
undervisning och som de finner stöd för i styrdokumenten. Det visar också att
samverkan gällande hälsa, lärare emellan samt mellan lärare och elevhälsa, är något
som skulle kunna utvecklas. Med ett aktivt förhållningssätt till dessa resultat samt den
tidigare forskning som pekar på hälsovinningar genom sång och vikten av samverkan
inom skolan gällande hälsoarbete, skulle det vara möjligt att bidra till ökad hälsa hos
elever.
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6.4 Förslag tll fortsat forskning
Då formatet och omfattningen av denna studie varit litet skulle det vara intressant att
göra en större undersökning inom området med fler informanter och fler metoder för
datasamling, exempelvis observationer. Det skulle också vara intressant att undersöka
mer kring samverkan och metoder inom skolan för elevers hälsa. Ett elevperspektiv på
dessa frågor skulle också vara intressant. 
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BILAGA – Intervjuunderlag

Bakgrundsfrågor
Vill du berätta lite om:
din utbildning
din yrkeserfarenhet (olika skolformer, åldersgrupper)
din nuvarande arbetsplats
ditt eget musicerande 

Huvudfrågor
Hur ser du på sambandet mellan sång och hälsa?

Tar du hänsyn till sambandet mellan sång och hälsa i din undervisning? Om inte,
varför? Om ja, hur?

Vad skulle det kunna innebära att arbeta medvetet med ett hälsoperspektiv? Metoder,
repertoar?

Upplever du att ett hälsoperspektiv står i konflikt/är förenligt med de mål som finns i
sångkurserna för gymnasiet?

Hur tänker du kring påståendet att man inte bara mår bättre, utan också kan komma att
må sämre av sång?

Hur ser du på sång som bakgrund till negativ stress, prestationsångest och låg
självkänsla?

Hur ser du på den personliga rösten kontra sångideal?

Hur ser du på elevens intresse för fysisk aktivitet, rökning och andra hälsoaspekter? 

Samarbetar du med skolhälsovården? Hur?

Har ni några särskilda hälsomål/förhållningssätt på din skola?

Vid samtal angående elever och deras hälsa, vid exempelvis mentorskap, kopplar du
ditt ämne till elevens hälsa?

Har du något hälsoperspektiv när det gäller ditt eget musicerande?


