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Förord: 

 

Jag vill rikta ett tack till de elever som tagit sig tid och energi till att öppna upp sig för mig 
och som bjudit in mig i sin värld. Tack till AK som gett mig det jag behöver. Tack till AK och 
övriga lärare för många givande och motiverande samtal och skratt som kultiverat mitt 
intresse och min självtillit.  



Abstract 
 

I föreliggande studie var syftet att synliggöra effekten av känsla av sammanhang (KASAM) på 

sångelevers välmående, motivation och självreglering. För att ta reda på detta har frågor ställts 

berörande kriterier som behöver uppfyllas för att känsla av sammanhang ska infinna sig. Även 

frågor om vilka verktyg och strategier studiens deltagare har för att hantera inre och yttre stimuli 

har berörts. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där kulturen och erbjudna verktyg är av 

yttersta vikt för en individs utveckling, har fyra stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

genomförts med elever i 16–17-års åldern som läser instrumentet sång på gymnasiets estetiska 

program.  

 

Resultatet visar att informanterna beskriver sig själva utifrån hur de lever upp till skolans 

förväntningar på dem. Deltagarna i studien upplever större KASAM i musikämnena, framförallt 

i sångundervisningen, än i övriga ämnen där flera av deltagarna uttrycker att de inte vet varför 

många av skoluppgifterna ska göras. Flera av deltagarna ignorerar negativ stress och gör vad 

skolan förväntar sig av dem för att inte riskera ett lägre betyg eller ännu värre konsekvenser. 

Trots detta vågar de sällan uttrycka sin stress för, eller ifrågasätta, sina lärare, utan tänker att de 

behöver arbeta hårdare för att leva upp till skolans förväntningar. Flera av informanterna 

identifierar sig till stor del med prestationer, med en bra sångröst och med höga betyg. Det 

framkommer även att deltagarna i låg utsträckning har medvetna och konstruktiva strategier för 

att hantera inre och yttre stimuli eller stressorer. I Diskussionen problematiseras resultatet i 

förhållande till teoretisk bakgrund och tidigare forskning. Även metodval, reliabilitet och 

validitet samt förslag till fortsatt forskning berörs.  

 

Nyckelord: Sociokulturell teori, Postmodernism, KASAM, Anknytningsteori, Self-

determination Theory, Stress, Konflikthantering, Mindfulness, Sång, Musik, Gymnasiets 

estetiska program 
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1. Inledning 

Styrdokumenten är i många fall en nödvändig, gemensamt överenskommen, riktlinje för vad 

en demokratisk medborgare behöver kunna för att delta i, och klara sig i, den rådande 

samhällsstrukturen. Innehållet i kunskapskraven för ämnet musik är en bra vägvisare för vilka 

verktyg och kunskaper en individ kan tänkas behöva för att musicera och kommunicera med 

andra musiker. ”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda dem för att arbeta och verka i samhället” (Skolverket, 2011, s. 6). Styrdokumenten 

är dock bara en tolkning, av ett perspektiv, av en mycket mer komplex verklighet. Frasen ”Om 

du ger din vän en fisk blir han mätt för en dag, men om du lär honom hur man fiskar blir han 

mätt för hela livet" är ett gammalt ordspråk vilket talar för att eleven kan söka sin egen kunskap 

bara läraren ger eleven verktyg och visar var eleven ska leta. 

 

En människa är aldrig ett oskrivet blad. Varje individ har en bakgrund – ett bagage samt ett nu 

och en framtid med drömmar, mål, rädslor, och utmaningar. Läraren har liten eller ingen aning 

om vad eleven behöver för att hantera bagaget eller vilka verktyg eleven behöver för att ta sig 

an sin framtid. Läraren kan göra en utbildad gissning, en kartläggning – men hur mäter läraren 

till vilken grad den stämmer? Finns det en essentiell, objektiv sanning eller kunskap? "Inom det 

poststrukturella paradigmet antas att absolut kunskap, som är beständig över tid och rum, inte 

är möjlig" (Stensmo, 2007, s. 226) Det på grund av att kunskap är relationell och beroende av 

ett subjekts tolkning av, och relation till, ett objekt (Kvale, 1997; Rudel & Gerson, 1999). Att 

låta förhandskonstruerade modeller styra samhället har förvisso löst många mänskliga problem, 

men det har också skapat nya (Stensmo, 2007) och därför behöver en decentralisering ifrån 

staten ske, där makt och ansvar för konstruktion, uppfattning och validering ligger inom lokala 

kontexter (Kvale, 1997). 

 

I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) står det att nya kunskaper är en 

förutsättning för personlig utveckling. Det är bra att elever får lära sig nya och främmande 

saker, vilka kanske inte alls upplevs relevanta för vad individen själv vill göra just nu eller i 

framtiden, eftersom det leder till personlig utveckling. I avsnittet Teoretisk bakgrund 

presenteras tidigare forskning hur barns och ungdomars hälsa och engagemang är beroende av 

att de dels får uppleva känsla av sammanhang och dels att de får stöttning i att känna att de 

duger i kombination med balans mellan autonomi och anknytning. För att beskriva 

problematiken och dess konsekvenser av en skolgång där ”ingen sett eller lyssnat” följer här en 

beskrivning av mina egna erfarenheter:  

 

I mina yngre dagar  har jag ofta blivit kallad ”oallmänbildad” och ”blond” på grund av att jag 

inte var intresserad av det jag lärde mig i skolan. Jag hade alldeles för många stressorer i livet, 

vilket gjorde att jag till stor del inte kunde ta till mig det lärarna förmedlade. En stressig 

hemmiljö och känslan av att jag alltid upplevt svårigheter i mellanmänskliga relationer i skolan, 

gjorde att jag var alldeles för stressad och orolig för att kunna vara närvarande och ta till mig 

kunskap vilken inte kändes relevant för mig. Skolan och skoluppgifter var för mig bara 

ytterligare ett stressmoment där jag inte fick verktyg att hantera inre eller yttre stimuli på ett 
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konstruktivt sätt. Jag började sjunga tidigt i livet då det gav musikterapeutiska effekter genom 

minskad stress och ökat välmående. Sången blev med tiden dock något jag började identifiera 

mig med och de stunder då jag sjöng för att prestera eller med perfektionistiska intentioner 

ökade bara stressen. Vid de tillfällen då jag släppte kontrollen och bara sjöng för att jag mådde 

bra av det och för att uttrycka mig själv gav det mig energi att lättare ta mig an andra 

utmaningar. 

 

I skolsammanhang såg jag sällan meningen med stoffet i undervisningen och förstod inte vad 

jag skulle ha för nytta av det, men jag gjorde alltid vad lärare förväntade sig av mig. Dagen 

efter att ett prov hade skrivits var kunskapen dock bortblåst. Resterande känsla i mig var stress 

och en känsla av att jag aldrig dög. I högstadiet började jag tröttna på detta och började skolka. 

Jag minns specifikt ett tillfälle i grundskolan då jag ifrågasatte varför jag skulle läsa ett visst 

moment. Lärarens sätt att motivera mig var genom piska; genom att säga att om jag inte lärde 

mig det, skulle jag bli underkänd i kursen. I gymnasiet hade lärarnas budskap fastnat om att jag 

var tvungen att få bra betyg om jag skulle komma någonstans i livet, varpå jag började "jaga" 

höga betyg. Fortfarande utan känsla av begriplighet, konstruktiv hanterbarhet eller 

meningsfullhet. Att jag fick uttrycka mig genom sång och skrivande samt motiverande samtal 

med ett fåtal lärare gjorde det enklare för mig att hantera mina utmaningar och svårigheter. Att 

låta elever få uttrycka sig själva på sitt sätt och även få personlig coaching är något som skulle 

komplettera allt det fantastiska som redan finns i skolan, men som en elev av olika skäl inte 

alltid kan förstå eller ta till sig. 

 

Min erfarenhet är även att många människor runt omkring mig genomgått liknande resor och 

haft liknande upplevelser i skolan. En kompis har berättat att han spydde varje dag före han 

gick till skolan på grund av att han var stressad och för att skolan framkallade ångest i honom. 

En annan kompis bråkade alltid med sin lärare om vad de skulle göra på lektionen. Läraren 

arbetade med flera behavioristiska metoder och blev sur för att eleven inte ”kunde ta order”. Ett 

visst tragglande av kunskap är en nödvändig komponent i lärande. Ingen lärandeteori ger ensam 

hela sanningen eller är en allomfattande teori, utan alla behövs för att nå mesta möjliga 

helhetsförståelse och bör anpassas efter vilket stoff och aktivitet det handlar om (Imsen, 2000). 

Däremot behöver inre och yttre stimuli vara konsekventa, logiska och tydliga för eleven. Eleven 

behöver ha eller ges verktyg för att möta dessa stimuli och behöver få hjälp att känna att det är 

värt att dedikera sin tid till något. Uppfylls dessa faktorer av att inre och yttre stimuli är 

konsekventa, att eleven har verktyg för att möta dem och att eleven känner att det är värt att 

investera energi i, uppfylls Känsla av Sammanhang (￼Olsson, Hansson, Lundblad & 

Cederblad, 2006; Antonovsky, 1987). Uppfylls inte kriterierna för KASAM bidrar det till 

negativ stress vilket i sin tur kan leda till psykisk och fysisk ohälsa om konstruktiva verktyg 

saknas (Olsson et al., 2006; Antonovsky, 1987). Detta presenteras mer ingående under avsnittet 

Teoretisk Bakgrund. 

 

Stress och meningsskiljaktigheter behöver inte handla om att skolan eller lärare är mindre 

kompententa på något sätt. Tvärtom är de flesta lärare helt fantastiska människor vilka agerar 

utifrån sin bästa förmåga genom att ofta gå den där extra milen för sina elever, eftersom de 

ställer höga krav på sin egen praktik och vill barn och ungdomar väl. Däremot uppstår ofta 
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krockar i kommunikation till följd av otillräckliga verktyg att förstå och hantera inre och yttre 

stimuli. Krockar i kommunikation kan vara till exempel konflikter vilket, enligt Hakvoort & 

Friberg (2015) i sitt referat till Websters lexikon online, skriver kan definieras som en mental 

eller fysisk kamp inom en människa eller mellan två eller fler parter till följd av exempelvis 

oförenliga behov, önskningar, interna eller externa krav. 

 

Skolan är en fantastisk plattform och mötesplats på vilken människor kan skapa ett meningsfullt 

sammanhang där människor kan förverkliga sig själva. Att ha en känsla av sammanhang i 

skolan innebär inte att en elev bara gör intressanta skoluppgifter. Däremot innebär det att 

undervisningen är individanpassad, att undervisningen är logisk, hanterbar och meningsfull för 

eleven. Det innebär även att eleven kan se sin utbildning ur ett större perspektiv och att 

utbildningen kopplas till världen utanför skolan. Skolan har stora möjligheter, med relativt 

enkla medel, att hjälpa till med det här genom till exempel individanpassning, 

verklighetsförankring och motiverande samtal eller personlig coaching. Med en känsla av 

sammanhang ges bättre förutsättningar att tackla alla utmaningar i livet på ett mer hälsosamt 

och konstruktivt sätt (Antonovsky, 1987; Olsson et al., 2006). 

 

Sammanfattningsvis genomförs denna studie med mina tidigare erfarenheter av allt det 

fantastiska som finns i skolan och även det som enligt mig mening brister och som behöver ses 

över. Alla mina erfarenheter, och de jag fått ta del av från bland annat vänner och elever, har 

bidragit till ett intresse av att ta reda på om fler upplevt delar av skolan som jag gjort, vilka 

faktorer som är med och påverkar i det, vad forskning säger om faktorer som bland annat 

autonomi, begriplighet, inkludering, meningsfullhet, hanterbarhet, samt vad skolan och lärare 

kan göra för att göra skolan så inkluderande och hälsofrämjande som möjligt. 

 

1.1. Studiens förankring i styrdokument 

I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) finns många värdeord med ett stort 

utrymme för tolkning; värdeord vilka inte nödvändigtvis betyder samma sak för läraren 

respektive eleven, eller ens olika lärare emellan. Till exempel skriver Skolverket (2011) att 

utbildningen ska vara likvärdig. Skolverket själva poängterar att likvärdig inte betyder samma. 

Utbildningen ska ha lika värde för varenda individ, och för att uppnå det bör varken stoff eller 

arbetsmetoder se likadana ut från en undervisningssituation till en annan (Skolverket, 2011). 

Vem avgör om utbildningen är likvärdig; skolan, läraren eller eleven? 

 

Jag väljer redan här i studien att problematisera styrdokumenten då flera punkter i läroplanen 

är vida begrepp vilka är öppna för tolkning. Detta skapar både möjlighet och ansvar att definiera 

vilka grundpelare studien vilar på. Alla som verkar inom skolan ska ta hänsyn till varje 

människas lika egenvärde vilket innefattar deras individuella förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2011).  Att utforma elevers utbildning likadant utan att ta hänsyn till individuella 

behov och förutsättningar är inte att ta hänsyn till en människas egenvärde 

 

För att stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet samt att ge dem möjlighet att se samband 

(Skolverket, 2011), krävs det att undervisningen görs begriplig, hanterbar och meningsfull. 
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Många människors skolgång som jag fått ta del av, bland annat via elevers berättelser under 

mina praktikperioder och genom samtal med vänner, uttrycker en upplevelse av att 

undervisningen varken har varit logisk, konstruktivt hanterbar eller meningsfull då 

undervisningen i för låg grad anpassat sig efter vad de velat eller behövt. Skolans mål är att få 

elever att förstå att ny kunskap är en förutsättning för personlig utveckling, att hjälpa elever 

med dåliga upplevelser i skolan och i livet att få en ny inställning till lärande och att ge eleverna 

en lust till livslångt lärande (Skolverket, 2011).  

 

Kunskapskraven och skolans mål är till för att förbereda eleverna och ge dem verktyg för att 

kunna arbeta och fungera i samhället (Skolverket, 2011). Vidare skriver Skolverket (2011) att 

skolan ska vara en förberedelse inför livet utanför skolan och därför inte kan begränsas till 

mening innanför skolans väggar. Elever behöver få möjlighet att se samband och mening för 

att det ska bli värt för dem att lära för livet och inte bara inför nästa prov (Skolverket, 2011). 

”Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Sverige, Skollagen, 2013, kap 

15,§2). Både elev och lärare behöver vara övertygade om att utbildning och lektionsinnehåll är 

relevant för elevens utveckling, inte bara gällande kunskapsutveckling utan även ur ett 

utvecklings- och holistiskt perspektiv.  

 

Med holistiskt perspektiv åsyftas en invägning av faktorer i undervisningen utöver 

kunskapsinhämtning. Skolverket (2011) skriver att skolan ska bidra till elevens allsidiga 

utveckling. Det är “skolans ansvar att varje elev har kunskaper om förutsättningarna för en god 

hälsa” (Skolverket, 2011, s. 9). Att lära sig om förutsättningar för att god hälsa borde även 

innefatta sådant som mindfulness, konflikthantering och stresshantering eftersom elevers 

utbildning i grund och botten lägger grunden för resten av livets faktiska arbetsmiljö. En god 

arbetsmiljö handlar inte bara om yttre faktorer som att använda hörselskydd när vid repetitioner, 

utan handlar även om att kunna hantera inre faktorer. 

 

"Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 

och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktig" (Skolverket, 2011, s. 7). Skolan kan inte ensam ge elever allt de behöver, och 

därför blir det ännu viktigare att ge elever verktyg för att söka kunskap själva. Gymnasieskolans 

huvudsakliga uppgift är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för elever att tillägna 

sig dem och att förvärva ny kunskap (Skolverket, 2011). För att en elev ska kunna ta ansvar och 

engagera sig i sin utbildning krävs att eleven i högsta grad involveras i utformningen av sin 

utbildning. "Elevernas möjligheter att utöva inflytande över sin utbildning och att ta ansvar för 

sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, 

liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har" (Skolverket, 2011, s. 6). Varje elev bör 

få möjlighet att ta personligt ansvar i sin utbildning och sin arbetsmiljö och bör därför 

involveras i planering av utbildningen och utformning samt revidering av arbetsmiljön 

(Skolverket, 2011). Skolverket (2011) beskriver att om en elev inte vågar, inte har möjlighet 

eller inte kan av någon anledning, ska läraren ändå utgå ifrån att eleven både kan och vill och 

därför är det skolans ansvar att se till att eleven får de verktyg och det mod som behövs för att 

bli mer autonom.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra hur sångelever upplever att välmående, motivation och 

självreglering påverkas av deras känsla av sammanhang (KASAM). 

 

1. Till vilken grad är elevens inre och yttre stimuli konsekventa, logiska och tydliga? 

2. Vilka verktyg har eleven för att ta sig an sina utmaningar? 

3. Till vilken grad upplever eleven att det är värt att ta sig an utmaningar? 

4. På vilka sätt får eleven stöttning till autonomi respektive anknytning? 
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2.  Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel presenteras den forskning vilken studien vilar på. Dels beskrivs den 

sociokulturella teorin och den proximala utvecklingszonen samt hur läraren medierar kunskap 

för eleven att appropriera. Vidare berörs anknytningsteorin och spegling i tidiga relationer 

liksom dess betydelse för framtida psykologiska strukturer. Nästa avsnitt handlar om Self-

Determination Theory, vilket likt avsnittet om anknytningsteorin presenterar stöd för att elevers 

självmotivation och mentala hälsa är beroende av vilket stöd eleven får i autonomi, anknytning 

(relatedness) och känsla av förmåga (competence). Följande avsnitt bygger vidare på de 

psykologiska behoven av autonomi och anknytning; och teorin om Känsla av sammanhang 

(KASAM) visar på hur elevers välmående är beroende av upplevd grad av känsla av 

sammanhang. Slutligen presenteras olika metoder eller verktyg för stresshantering och ökat 

välmående. 

 

2.1. Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin är vad som uppkallats efter Vygotskijs teorier. Vygotskij (1896–

1934) anses vara en av de mest betydelsefulla utvecklingspsykologerna genom historien (Säljö, 

2015, s. 91). Säljö (2015) hävdar vidare att människan är en biologisk, social, kulturell och 

historisk varelse och att det inte går att frånse någon av dessa aspekter i lärande och utveckling. 

Människans sociala och kulturella erfarenheter formar hennes sätt att bete sig, tänka, 

kommunicera och uppfatta verkligheten (Säljö, 2000). Instinkter, genetiskt programmerade 

reflexer och beteenden ändras beroende på vilken kultur människan utvecklas i, vilka verktyg 

kulturen erbjuder, samt vilken världsbild och kunskapsbas hon har (Säljö, 2000). Skillnaden 

mellan det en individ redan klarar på egen hand och det hon klarar av med hjälp av andra kallas 

Den proximala utvecklingszonen (ZPD). I ZPD finns nya kompetenser inom räckhåll, vilka 

individen fortfarande behöver stöd för att klara av innan dess hon approprierat det till en egen 

kunskap (Säljö, 2015).  

 

Lärande sker hela tiden och frågan är inte huruvida människor lär sig eller inte, utan vad de lär 

sig (Säljö, 2000). Säljö beskriver att lärande oftast ses som något positivt ochårt moderna 

samhälle tillhandahåller många lärprocesser som är djupt nedbrytande och farliga. ... Vi lär oss 

fördomar om andra människor, vi lär oss slösa med naturens resurser och vi lär oss använda 

och uppskatta droger av olika slag" (2000. s. 27). Vidare uttrycker Säljö att "[d]en intressanta 

frågan blir att utröna varför människor engagerar sig i och motiveras av vissa lärprocesser, 

medan det ofta är svårt att skapa ett sådant engagemang i andra sammanhang" (2000. S. 28). 

 

I föreliggande studie används ett sociokulturellt perspektiv som grundsyn för all individuell 

utveckling och mellanmänsklig interaktion. Studien vilar på grundtanken att ingen människa är 

ett oskrivet blad, utan kommer till varje undervisningstillfälle med redan internaliserade 

kunskaper och psykologiska funktioner vilka i sin tur skapar individuella förutsättningar och 

behov. Lärarens uppgift är att kartlägga var eleven befinner sig för tillfället för att kunna 
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individanpassa utbildningen och för att undervisningen inte ska överstiga eller understiga 

elevens behov och förmågor. 

 

2.1.1. Kultur och mediering 

Begreppet kultur innefattar flera olika saker och när ordet dyker upp i studien åsyftar det ett 

samlingsnamn för en individs- samt kulturens samtliga resurser. En kultur kan utgöras av vilka 

idéer, värderingar och kunskaper en individ har med sig från sin uppväxt eller har förvärvat 

från sin omgivning (Säljö, 2000). I kulturen finns både materiella och immateriella verktyg, 

eller kulturella redskap, fortsätter Säljö (2000). Dels finns fysiska, så kallade artefakter; till 

exempel ett piano, en iPhone, en miniräknare eller en bil och andra verktyg för information och 

kommunikation. Det finns även immateriella verktyg, till exempel; språklig kommunikation, 

verbal och icke-verbal. En kultur, eller resurs, finns i varje individ, i omgivningen hos andra 

och i social interaktion mellan olika resurser och kulturer. 

 

Mediering kommer från tyskans Vermittlung (NE, 2017a) och betyder förmedling. Genom 

materiella och immateriella resurser, verktyg och kulturer, förmedlar människor information 

och kunskap. Språkliga verktyg är mer abstrakta och svårare att konkretisera än fysiska verktyg 

och handlingar, enligt Säljö (2000). Däremot är språkliga verktyg; kommunikation, något som 

äger rum i varje given stund och är människans viktigaste verktyg för mediering.  

 

2.1.2. Appropriering 

Människan befinner sig i ständig utveckling och förändring (Säljö, 2000). Genom att interagera 

med andra människor och miljöer får en individ ”input”, information, vilken hon kan 

internalisera och göra till egen kunskap, eller appropriera. ”Förutsättningen för att människor 

skall kunna ta till sig och bevara kunskaper och information är således, att vi har kategorier och 

begrepp att ordna våra upplevelser med” (Säljö, 2000, s. 34). Med hjälp av det människan redan 

kan och de verktyg hennes kultur erbjuder hämtar och approprierar hon ny kunskap, som vidare 

blir den nya plattform på vilken hon står för att utveckla ytterligare kunskap. Att appropriera 

ny kunskap en är stegvis process, enligt Säljö (2000), där eleven i första steget saknar 

förtrogenhet med det nya verktyget och dess funktion. Sedan övar eleven på att hantera det nya 

verktyget genom att interagera med någon som behärskar verktyget och förvärvar, eller 

approprierar, slutligen kunskapen till sin egen.  

 

2.2. Postmodernismen 

Postmodernismen är ett brott med den moderna traditionen inom vetenskap, kultur och 

samhälle" (Stensmo, 2007, s. 227). Postmodernismen är som en misstro mot universella 

tankesystem (Kvale, 1997). Universella tankesystem skulle också kunna kallas metanarrativ 

vilket i sin tur skulle kunna beskrivas som mer eller mindre omedvetna tankesystem vilka styr 

vetenskaper och verksamheter. Stora teorier beskriver omfattande förklaringar om ett objekt 

eller ett ämne, vilket postmodernister förkastar och hävdar att det är ett falskt likställande med 



 8 

universalitet, sanning och objektivitet (Rudel & Gerson, 1999).  Kvale (1997) hävdar att 

postmodernismen frånsäger sig tron på en objektiv verklighet och dogmer som exempelvis att 

framsteg förverkligas genom kunskap eller vetenskap. Vidare beskriver han hur människan 

under upplysningstiden trodde att det fanns en allsmäktig Gud och hur den dogmen under 

modernismen byttes ut mot en tro på att det finns en enda objektiv och sann verklighet, vilken 

är universell och stabil. Det har funnits en stark tro på att vetenskap och rationell kunskap, 

genom planering och styrning, ständigt kan utveckla och förbättra samhället (Stensmo, 2007). 

Idag finns det inte längre någon grund för en stabil universell och objektiv verklighet till följd 

av att de globala tankesystemen inte längre är legitima (Kvale, 1997).  

 

Postmodernister har förkastat vetenskapliga metoder som den enda sanningen och hävdar i 

stället att det finns flera sanningar (Rudel & Gerson, 1999). Förespråkarna ifrågasätter därmed 

om förhandskonstruerade modeller kan styra och leda samhället och kulturen (Stensmo, 2007). 

Postmodernisterna hävdar att vetenskapens utveckling inte bara har löst mänskliga problem 

utan även har skapat nya (Stensmo, 2007). Stensmo hänvisar till Dewey som påstår att 

utbildning behöver sträva mot framtiden framför att reproducera det förflutna. Han fortsätter 

med att hävda att objektiv kunskap inte är eftersträvansvärt, utan föredrar en strävan efter att 

finna nya, bättre och mer intressanta sätt att skriva, tala och handla. "Föreställningen om 

kunskap som verklighetens spegel ersätts av en föreställning om 'verklighetens sociala 

konstruktion' (Berger & Luckmann 1979), där fokus ligger på tolkning av och förhandling om 

den sociala världens mening" (Kvale, 1997, s. 45).  

 

Postmodernisterna hävdar att samhällsplaneringen har centraliserats till staten och att den 

kunskap som är viktig eller angelägen bestäms av den pågående diskursiva praktiken, vilket 

består av det subjekt vars påståenden bär substans och det objekt som anses legitimt att tala om 

(Stensmo, 2007). Samhället utvecklas dock konstant och så snabbt och därför tvingas individer 

och institutioner kontinuerligt rekonstruera sig själva och hinner därmed inte med att "landa" 

eller skapa förståelse i förändringarna förrän nästa kommer (Rubel & Gerson, 1999). Därför 

förespråkar postmodernisterna decentralisering där makten och ansvaret finns inom lokala 

kontexter och hos den enskilda människan (Stensmo, 2007). Tyngdpunkten bör ligga i lokala 

sammanhang, där den sociala och språkliga verkligheten konstrueras, uppfattas och valideras 

genom praktiken (Kvale, 1997).  

 

Kunskap är beroende av den som förnimmer den, av dess synvinkel och värderingar, och 

kunskap är relationell (Kvale, 1997; Rudel & Gerson, 1999). "Kunskapen finns varken inom en 

person eller i världen utanför personen utan existerar i relationen mellan personen och världen" 

(Kvale, 1997, s. 47). Enligt Rudel & Gerson (1999) kan inte kunskap vara universal eller valid 

över geografiska eller sociala gränser, då den reflekterar intresset hos sin skapare. Kunskap är 

beroende av en kontext och ett språk, existerar mellan ett subjekt och ett objekt och varierar 

över tid och rum (Stensmo, 2007; Kvale, 1997; Rudel & Gerson, 1999). Enligt Kvale (1997) 

härstammar ordet 'verklighet' ifrån det skandinavisk-germanska ordet som betyder "att 

tillverka" och "ett verk" och därmed blir verklighet något tillverkat.  
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2.3. Anknytningsteorin  

I Wennberg (2010) presenteras en studie av Bowlby och Ainsworth där de studerade hur nära 

och känslomässiga relationer påverkar individens utveckling socialt och emotionellt. De 

formade det som kommit att kallas Anknytningsteorin och hävdar att barn tidigt väljer en eller 

flera nära anknytningspersoner som mer eller mindre tillgodoser deras behov, som en 

överlevnadsstrategi (Wennberg, 2010). Teorin säger också att barns utveckling är helt beroende 

av det bemötande ett barn får av sina anknytningspersoner. Detta formar barnets erfarenheter 

vilket i sin tur påverkar hjärnans utveckling. Enligt Cassibba, Coppola, Sette, Curci & 

Constantiti (2016), samt Wennberg (2010), överförs föräldrarnas beteenden till barnet. 

Förälderns psykologiska strukturer påverkar deras föräldraskap vilket i sin tur påverkar hur 

barnet kommer att anknyta till föräldern. Resultaten i studien av Cassibba et al. (2016) pekar 

på att effekterna av en individs psykosociala uppväxtmiljö i många fall påverkar individen långt 

efter barn- och ungdomsåren, vilket innebär att det är en viktig faktor att ta hänsyn till i 

klassrummet. Enligt Wennberg (2010) styrs människan av två existentiella och grundläggande 

behov. Det ena utgörs av att skapa relation och närhet till andra människor (anknytningssystem, 

"relatedness"), och det andra av att skapa en identitet och att utforska världen 

(utforskandesystem, autonomi)  

 

I Bowlby's och Ainsworth's studie, vilken Wennberg (2010) berättar om, identifierades fyra 

olika typer av anknytningsmönster och beteenden; trygg, otrygg ambivalent, otrygg undvikande 

samt desorganiserad anknytning. De barn som ansågs vara tryggt anknutna, som uppvisade god 

balans mellan sitt anknytningssystem respektive utforskandesystem, sökte sig till sin 

anknytningsperson då det inte kände trygghet, och utforskade världen då det kände sig tryggt. 

Nästa anknytningsmönster kom att kallas otrygg ambivalent; vilket innebar att barnet upplevde 

att vårdnadshavaren var där, men inte i tillräcklig utsträckning, vilket gjort att barnet inte kunnat 

förutsäga vårdnadshavarens beteende. Det har lett till att barnet inte utforskat världen eftersom 

det var upptaget med att söka vårdnadshavarens bekräftelse för att återupprätta 

trygghetskänslan.  

 

Nästa grupp av barn uppvisade ett mönster som kommit att kallas otrygg undvikande. Barnen i 

denna grupp framstod som mycket självständiga och inte i behov av sin vårdnadshavare. Men 

i studien mättes även bland annat stressnivåer i hjärnan hos barnen, som visade på höga 

stressnivåer precis som de andra barnen när de kände sig otrygga eller hotade. Eftersom barnets 

upplevelse var att vårdnadshavaren inte kunde tillgodose dess trygghetsbehov, kom Bowlby 

och Ainsworth fram till att barnet valde att stänga inne stressen och att i stället fokusera på att 

utforska världen. Sist, och mest allvarlig, är desorganiserad anknytning där barnet av olika 

anledningar, som till exempel missbruk hos anknytningspersonen, inte kunnat skapa en 

förståelse för hur att förhålla sig till sin anknytningsperson och därmed inte kunnat ”välja” ett 

anknytningsmönster. 

 

Vissa studier har visat på att barn med trygg anknytning allmänt mår bättre. De klarar sig bättre 

genom sina liv, kan reglera känslor på ett mer hälsosamt sätt, har bättre kontakt med 

klasskamrater genom skolan samt har lättare för att skapa relationer senare i livet. Barn med 
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otrygg ambivalent och otrygg undvikande anknytning, samt desorganiserad anknytning, visar 

senare i livet på att ha fler känslomässiga svårigheter och psykosociala problem.  

 

Wennberg (2010) skriver ”Att lära sig att hävda och definiera sig själv i förhållande till andra, och 

samtidigt kunna respektera andras behov och intressen, utgör i detta perspektiv den centrala 

utvecklingsuppgift som barnet har att lösa under uppväxtåren, och som sedan återkommer i olika 

former och skepnader genom hela livet”.  
 

Vidare skriver Wennberg att de med trygg anknytning har lärt sig att balansera 

anknytningssystemet och utforskandesystemet, medan de med otrygg anknytning inte lärt sig 

att balansera närhet (anknytningssystemet) och autonomi (utforskandesystemet) (s. 16). 

Anknytningspersonen ska verka ställföreträdande för de delar av barnets hjärna som inte ännu 

utvecklats, enligt Wennberg som fortsätter med att beskriva hur de psykologiska strukturer och 

verktyg som anknytningspersonen erbjuder internaliseras av barnet och utgör grunden för en 

individs mentala struktur livet ut. Individer med trygg anknytning har fått hjälp av sin 

anknytningsperson med affektreglering och därmed internaliserat en funktionell, stöttande och 

konstruktiv mental struktur, medan det lett till motsatsen i fall där anknytningspersonen brustit 

i affektreglering (Wennberg, 2010). Vid god ställföreträdande affektreglering tänker jag mig 

att individen internaliserar förmågan att reglera sig själv (självreglering); exempelvis genom 

förmågan att kunna trösta eller lugna sig själv, att tänka konstruktivt kring utmaningar eller att 

motivera sig själv. 

 

”Det anknytningsteoretiska perspektivet ger, som vi har sett, en evolutionärt grundad förklaring 

till varför människor tenderar att upprepa destruktiva eller självbegränsande relationella 

mönster” (Wennberg, 2010. s. 264). Våra anknytningsmönster fungerar som ett 

motivationssystem där motivationen är en biologisk funktion med syftet att undvika obehag 

och upprätta trygghet till förmån för överlevnad och reproduktion (Wennberg, 2010). 

 

2.4. Self-determination Theory 

En individ kan vara aktiv och engagerad eller passiv och alienerad beroende på vilka sociala 

villkor som påverkat dess utveckling (Ryan & Deci, 2000). I studien har Ryan och Deci 

observerat vilka faktorer som hjälper respektive stjälper motivation, självreglering och 

välmående. Resultatet visar, liknande det som Anknytningsteorin hävdar, att psykologiska 

behov som; tillit till sin egen förmåga (competence), autonomi och anknytning kan hjälpa eller 

stjälpa en individs självmotivation och mentala hälsa, beroende på om behoven är tillgodosedda 

eller ej (Ryan & Deci, 2000). Om en individ mår dåligt eller gör mindre bra ifrån sig behöver 

läraren först undersöka elevens sociala kontext och därefter uppväxtmiljö för att avgöra till 

vilken grad elevens psykologiska behov inte blivit tillgodosedda. Att misslyckas med att 

tillgodose stöd för elevens autonomi och anknytning och tillit till sin egen förmåga bidrar till 

alienering och brist på glädje och hälsa (Ryan & Deci, 2000).  

 

En studie av Poulou (2014) visade på att i de fall då interaktionen mellan lärare-elev i en för 

autonomin stöttande och motiverande klassrumssituation var för långt bort ökade det elevers 
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känslo- och beteendesvårigheter samt att deras sociala förmågor brast. Shen, McCaughtry, 

Martin, Garn, Kulik & Fahlman (2015) skriver i sin rapport om korrelationen mellan lärares 

utbrändhet och elevers motivation. Studien visade bland annat att om läraren var uttömd på 

energi påverkade det eleven negativt, i form av att eleven inte fick lika mycket stöd till 

självständighet (autonomi) - och motsvarande att en lärare med mer energi stöttade och 

underlättade elevernas autonomi. 

 

2.5. Känsla av sammanhang (KASAM) 

En sociolog vid namn Aaron Antonovsky menade att om en individ har en känsla av 

sammanhang kan hon uppleva hälsa även då hon kanske av olika skäl inte har total hälsa (NE, 

Hälsa; Antonovsky, 1987). "Health is a state of complete physical, mental and social well-being 

and not merely the absence of desease or infirmity" (WHO, 2017; Antonovsky, 1979). I 

Antonovsky (1987) står att vissa människor blir mycket sjuka av livets diverse påfrestningar, 

medan andra människor som utstår samma utmaningar, eller svårare, förblir friska. Detta kan 

härledas till vilken motståndskraft individen har, liksom till arv och psykosocial uppväxtmiljö 

(Antonovsky, 1987). En stark känsla av sammanhang leder till välmående medan en svag känsla 

av sammanhang leder till sjukdom eller psykisk ohälsa (Antonovsky, 1987; Olsson et al., 2006). 

Enligt Olsson et al. (2006) skapas en känsla av sammanhang av tre komponenter; förmågan att 

förstå, förmågan att hantera och förmågan att känna mening.  

 

Olsson et al. (2006) definierar komponenterna enligt följande: Förmågan att förstå syftar till 

att inre och yttre stimuli är konsekventa, logiska och tydliga; Förmågan att hantera syftar till 

att personen har verktyg att hantera de stimuli den utsätts för och; Förmågan att känna mening 

syftar till om livets utmaningar känns meningsfulla eller om de upplevs som en börda att 

undvika. Antonovsky själv (1987) kallade det begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Han understryker att begripliga stimuli inte har något att göra med önskvärdhet, men att en 

människa behöver ha resurser och verktyg att kunna ordna och förklara både väntade och 

oväntade inre och yttre stimuli. Motsatsen till begripliga stimuli beskriver Antonovksy som 

kaotiska, slumpmässiga, oväntade och oförklarliga (s. 44). Hanterbarhet beskriver han som en 

upplevelse av att ha resurser som hjälper en människa att möta utmaningar som dyker upp. Med 

resurser åsyftar Antonovsky allt från egen förmåga och verktyg till människor eller fenomen i 

sin omvärld; exempelvis en lärare, en vän, en kollega, en läkare eller Gud, vilken individen 

känner tillit till. Brist på känsla av hanterbarhet av stimuli kan leda till att individen känner sig 

som ett offer för sina omständigheter, skriver han vidare. Meningsfullhet handlar, enligt 

Antonovsky, om att känna delaktighet i sin utbildning och sitt liv och utgör källan till 

motivation i fenomenet KASAM.  

 

Även om man ligger högt på både begriplighet och hanterbarhet, känner till spelets regler 

och tror att de resurser som krävs för att man skall lyckas står till ens förfogande, men inte 

bryr sig om det hela, så kommer man snart att förlora mer och mer av sin förståelse och 

tappa kontrollen över resurserna. (Antonovsky, 1987, s. 49). 
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Människan ställs alltid inför nya utmaningar och krav, vilket kan kallas stressorer (Antonovsky, 

1987). Stressorer kan komma inifrån eller utifrån, vara valfria eller påtvingade, och vara allt 

från vardagliga mindre stimuli till mer akuta eller kroniska (Antonovsky, 1987). Att ställas inför 

en utmaning som överstiger ens förmåga kallas överbelastning, eller överstimulering 

(Antonovsky, 1979). Antonovsky (1979) uttrycker att en människa kan ha tränat inför sitt sista 

krig, och att när det sista kriget kommer behöver hon inte vara redo ändå på grund av att det 

uppfattas annorlunda än det hon tränat inför.  Antonovsky (1987) skriver att om en människa 

tror att varje framförvarande uppgift är en fråga om liv eller död hänger mycket på om hon får 

belöning för mödan. Om belöningen uteblir så uppstår skadlig stress. Understimulering, å andra 

sidan, är när en människa befinner sig i en miljö som ställer för låga krav eller inte utmanar 

henne överhuvudtaget (Antonovsky, 1979). Understimulering är också en källa till stress, 

uttrycker Antonovsky vidare.  

 

Enligt Antonovsky (1987) så leder stressorer till ett upplevt spänningstillstånd, kognitiv 

dissonans, som måste lösas och att hälsa eller sjukdom uppstår beroende av hur man hanterat 

spänningen. Det varierar hur tränade människor är vad gäller att hantera stressorer, men oavsett 

träningens omfattning kan något ändå upplevas som en stressor, enligt Antonovsky, och därav 

vikten av resurser att kunna ordna och förstå stimuli oavsett om de är väntade eller oväntade. 

"Om framgångsrik hantering av livsstressorer har positiva hälsoeffekter, borde det då inte också 

ha positiva effekter på grad av tillfredsställelse, lycka, livsmod och positiva affekter?" 

(Antonovsky, 1987, s. 236). Vidare på samma sida ställer han sig frågan om inte en stark 

KASAM skulle kunna ha positiv inverkan på prestation. I begreppet prestation vill Antonovsky 

(1987) innefatta förmågan att inse sin kapacitet, att kommunicera med andra, att tolerera 

frustration, att utstå smärta och att vara öppen för nya erfarenheter. 

 

2.6. Konflikter och konflikthantering 

Konflikt kan definieras som en fysisk eller mental kamp eller strid mellan två parter eller fler 

(Hakvoort & Friberg, 2015). Göthlin & Widstrand (2015) skriver att en konflikt även kan finnas 

inom en person (i Hakvoort & Friberg, 2015). Vidare definieras även konflikt som 

"konkurrerande eller motstridiga idéer, intressen eller personer samt en mental kamp till följd 

av oförenliga eller motstridiga behov, drifter, önskningar, interna eller externa krav" (Hakvoort 

& Friberg, 2015, s. 32). Hakvoort & Friberg hänvisar till en Thomas Jordan som forskar och 

undervisar om konflikthantering vid Göteborgs Universitet, vem menar att det inte räcker med 

att ha delade åsikter, idéer, intressen eller behov utan att en av parterna behöver agera utifrån 

sitt blockerade önskemål för att en situation ska definieras som en konflikt. Vidare hävdas att 

det räcker med att ena parten går in i reaktion för att det ska kunna räknas som en konflikt, även 

då den andra parten kanske förnekar att en konflikt existerar. 

 

Enligt Hakvoort & Friberg (2015) finns två perspektiv på konflikt; dels finns en gammal 

övertygelse om att social ordning upprätthålls "genom att människor enas kring värderingar, 

normer och verklighetsbilder" (s. 34) och att konflikter är något som bör utrotas. Ett annat 

perspektiv är det av forskare vilka ser fördelar med konflikter och förespråkar att människan, 
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trots att det är obehagligt, behöver lära sig att konflikt skapar möjligheter till utveckling och 

förändring (Hakvoort & Friberg, 2015).  

 

Cohen (1995, 2005) beskriver ett sätt på vilket man kan hantera konflikter i skolan med hjälp 

av en pyramid i fyra steg (i Hakvoort & Friberg, 2015). Första steget är längst ner och ska 

utgöra störst del av konflikthanteringen; förebyggande.  

 

På den första nivån hittar vi alla slags insatser som gör skolan till en stöttande miljö, som effektivt 

ledarskap i klassrummet, en demokratisk skolorganisation, värdegrundsarbete, diskussioner om 

moral, etik och djupt liggande föreställningar, arbete med självkänsla, gruppdynamik, empati, social 

medvetenhet, kommunikationsövningar, grupprocesser, lyssnande, perspektivtagande och 

diskussionsrundor. (Hakvoort & Friberg, 2015, s. 39) 

 

Konflikter kan och bör uppstå även i en stöttande miljö och är en naturlig del av livet 

(Hakvoort & Friberg, 2015). På den andra nivån möter man och hanterar (andra nivån) 

konflikter som uppstår genom att inblandade parter "förhandla" fram en lösning för en 

konstruktiv lösning vilken bidrar till individens, gruppens eller skolans utveckling 

(Hakvoort & Friberg, 2015). På den tredje nivån kommer en neutral part in och medlar i 

konflikten, denna parten kan vara en kompis eller vuxen. Nivån kallas Hjälp, eller 

"Konflikter som medlas" och åsyftar att underlätta bristande kommunikation (Hakvoort 

& Friberg, 2015). Fjärde steget kallas "Stopp"-nivån och handlar om att stoppa oönskat 

eller förbjudet beteende. Hakvoort och Friberg (2015) understryker att det inte handlar 

om att stoppa konflikten, utan om att stoppa exempelvis aggressivt eller våldsamt 

beteende eftersom det "blockerar möjligheterna till konstruktiva sociala interaktioner och 

till dialog samt bromsar lärandeprocessen" (s. 40). Vidare skriver de att om det inträffat 

en situation där nivå fyra vidtagits behöver nivå ett, två och tre träda i kraft direkt och 

samtidigt för att åtgärda och förebygga att liknande situation ska ske igen. 

 

Göthlin & Widstrand (2015) beskriver en konflikthanteringsmodell kallad Non-Violent 

Communication (NVC) vilken handlar om att börja uttrycka sig i termer av vad man själv 

behöver i stället för att kritiskt analysera och döma andras beteenden (i Hakvoort & 

Friberg, 2015). Modellen består av fyra steg: 1) Observation: "När jag ser...", 2) Känsla: 

"känner jag mig...", 3) Behov: "för jag behöver...", 4) Önskan om handling: "och jag 

skulle vilja... Vill du det?" (Göthlin & Widstrand, 2015, i Hakvoort & Friberg, 2015, s. 

134). Modellen åsyftar att öva in förmågan att identifiera sina egna behov, samt att skapa 

kontakt och öka förståelse för andra människor (Göthlin & Widstrand, 2015, i Hakvoort 

& Friberg, 2015). 

 

2.7. Stress  

Stress är en reaktion som människan måste ha och som är bra för henne, men när det blir för 

mycket eller frekvent stress, kan den leda till sjukdomar (Barnombudsmannen 2003). 

Barnombudsmannen (2003) skriver vidare i sin rapport att de vill visa på hur sårbara ungdomar 

är när det gäller negativ stress. Vidare skriver de att stress är vad som uppstår vid "kognitiv 
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dissonans". Kognitiv dissonans är när ny kunskap krockar med tidigare kunskap och skapar en 

obalans mellan vilka utmaningar en människa ställs inför och vilka verktyg hon har för att ta 

sig an dem. Negativ stress uppstår, som nämnt under avsnittet om KASAM, när en människa 

inte har verktyg att hantera stressorer på ett konstruktivt sätt, när kraven överstiger eller 

understiger en människas förmåga. Stress uppstår då kraven är för höga samtidigt som känslan 

av inflytande eller autonomi är för låg (NE, 2017). Enligt Berg och Hörman (2004) framkallas 

negativ stress av framförvarande utmaningar hos barnet som upplevs som krav det inte kan nå 

upp till. Barnombudsmannen (2003) skriver även att barn och ungdomar idag uppvisar allt fler 

symptom på stress i negativ form.  

 

I en studie av Berg och Hörman (2004) framkom att stora grupper och tidsbrist i skolan utgjorde 

en stor del av problemet kring negativ stress och behövde åtgärdas. Flera lärare i studien 

uttryckte att stressen de upplevde handlade mycket om att hinna med allt de planerat. Studien 

visade även att lärarna upplevde att eleverna var stressade och att det blev fler och fler elever 

som uppvisade symptom på stress såsom huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. En 

lärare i studien svarade att elever blev stressade när läraren gav otydliga instruktioner vilket 

ledde till att eleverna började vandra runt i klassrummet. Vidare framkom att vissa elever, enligt 

lärarna, kunde bli antingen apatiska eller hyperstressade och slarvade sig igenom uppgifterna 

eftersom de upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid. Alla ”måsten” upplevdes som 

stressande och eleverna upplevde stressen som jobbig och blev inte nöjda med sitt resultat då 

de slarvade sig igenom för att hinna. Lärarna drog slutsatsen att lärandet blev svårare om 

eleverna upplevde stress på grund av stora grupper eller aspekter som tidsbrist, men att det gick 

att förebygga med hjälp av bland annat avslappning och massage. I studien framkom även att 

om läraren är trygg i sig själv och inte låter eventuell stress gå ut över sina elever, blir det en 

mycket mer stressfri miljö i klassrummet där eleverna känner större tilltro till sig själva, vilket 

bidrar till ökat lärande.  

 

I Barnombudsmannens studie (2003) framkom bland annat att skolan bör införa individuella 

studieplaner för varje enskild elev och att eleven ska sättas i centrum. Skolan bör prioritera och 

förstå vikten av skapande ämnen och att skapa tid för det i schemat, samt att en specifikt utvald 

grupp bör arbeta för elevers mentala, psykiska och fysiska hälsa tillsammans med lärare. Som 

ett svar på vad som behövde göras för att underlätta förebyggandet av negativ stress visade 

studien att genom att "skapa gemensamma, nyanserade framtidsbilder med barn och ungdomar" 

kunde en tilltro till framtiden skapas (Barnombudsmannen, 2003). 

 

2.7.1. Stress och mindfulness 

Galla, O’Reilly, Kitil, Smalley & Black (2015) hävdar att många människor hanterar stress med 

ohälsosamma strategier och att dåligt hanterad stress leder till försämrad fysisk och psykisk 

hälsa hos både individen och samhället. Vidare refererar de till andra källor som påstår att 

långvarig stress, på sikt, kan leda till större konsekvenser som hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes, övervikt, autoimmuna sjukdomar, stress, ångest och depression. Galla et al. (2015) 

refererar till olika undersökningar om stress och dess konsekvenser för individen, där en av 

undersökningarna talar för att 60 – 80% av läkarbesöken för ohälsa involverade även 
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stressrelaterade symptom. Galla et al. (2015) har gjort en studie i USA på hur Mindfulness-

träningsprogram påverkar individer gällande närvaro (Närvaro = Mindfulness), självmedkänsla 

och upplevd stress, där resultaten visade förbättringar avseende alla tre delar.  

 

Vad är då mindfulness? Hatchard, Mioduszewski, Zambrana, O'Farrell, Caluyong, Poulin & 

Smith (2017) skriver, och hänvisar till Hanh (1976), att mindfulness från början var en 

Buddhistisk spirituell tradition i syftet att nå upplysning. Vidare hänvisar Hatchard et al. (2017) 

till Dr. Kabat-Zinn (1990) vem hävdar att mindfulness blivit en västerländsk tradition med 

syftet att minska stress, ångest och mental healing (=läkning). Dr. Jon Kabat-Zinn utvecklade 

"MBSR-programmet" (mindfulness-based stress reduction), år 1979, vilket är ett program där 

man tränar mindfulness i åtta veckor (Hatchard et al. 2017). Hatchard et al. (2017) refererar till 

Bishop (2002) och Baer (2005) i sin beskrivning av programmet där syftet är att erkänna samt 

öka medvetenhet och acceptans om ens upplevelse av nuet, och vidare att lära sig att i stressfulla 

situationer reagera på ett öppet sätt, att inte döma det man upplever utan att ha medkänsla för 

sig själv och situationen. Goldin et al. (2012) och Grossman et al. (2004) hävdar att det i studier 

framkommit att MBSR-programmet hjälper en individ, vid olika förnimmelser eller stimuli, att 

inte grubbla lika mycket och inte reagera lika starkt i affekt (i Hatchard et al., 2017). Ett exempel 

på tekniker för mindfulness är en meditationsteknik för att minska smärta genom att fokusera 

på andningen eller kroppen (Kabat-Zinn, 2003 i Hatchard et al., 2017). Vidare hävdar Kabat-

Zinn (1982) att en teknik är att fokusera på en känsla, en förnimmelse eller ett stimuli, som 

dyker upp i kroppen och att observera den på ett öppet sätt och att inte döma det man upplever 

(i Hatchard et al., 2017). 

 

2.8. Sammanfattning och relevans för studien 

Nedan följer en kort sammanfattning av den teoretiska bakgrunden och hur den relaterar till 

föreliggande studie. Centrala begrepp för studien är inre och yttre stimuli, verktyg, autonomi, 

anknytning och stressorer, alla vilka definierats tidigare. 

 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig denna studie på då allt lärande sker i en 

sociokulturell kontext. Utan det sociokulturella mötet sker inget lärande och därför är vår 

utveckling helt beroende av vilka verktyg vår kultur erbjuder (Säljö, 2000). I studien observeras 

intervjupersonerna ur ett holistiskt sociokulturellt perspektiv och är inte begränsat till, för 

betygssättning relevant, kunskapsinlärning. Med holistiskt sociokulturellt perspektiv åsyftas 

elevernas allsidiga utveckling och de olika faktorer som påverkar den. Enligt min egen åsikt är 

det sociokulturella mötet och perspektivet plattformen på vilken social interaktion och 

utveckling sker. Det sociokulturella perspektivet öppnar upp för möjligheter att kartlägga elever 

och informanter för att skönja vilka verktyg och psykologiska strukturer en individ redan bär 

på och som påverkar dess allsidiga utveckling i en klassrumssituation. 

 

Postmodernismen frånsäger sig tron på en objektiv verklighet, sanning och kunskap eftersom 

dessa inte är stabila över tid och rum (Kvale, 1997). Postmodernismen hävdar att 

förhandskonstruerade modeller inte kan styra och leda samhället och kulturen då vetenskapens 
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utveckling inte bara löst många problem utan även skapat nya (Stensmo, 2007). Enligt 

postmodernisterna bör man inte sträva efter en objektiv kunskap att lära ut eller att reproducera 

det föregångna, utan i stället sträva mot att decentralisera utbildning så att makten och ansvaret 

ligger i den lokala kontexten (Stensmo, 2007). Det finns flera sanningar och kunskaper enligt 

postmodernisterna och därför kan inte förhandskonstruerade modeller användas, utan makten 

och ansvaret behöver flyttas till lokala kontexter och den enskilda individen (Rudel & Gerson, 

1999; Stensmo, 2007). Kunskap är beroende av dess skapare och dess mottagare, är konstans 

föränderlig över tid och rum och existerar mellan ett subjekt och ett objekt (Stensmo, 2007; 

Kvale, 1997; Rudel & Gerson, 1999). Postmodernismens relevans för studien åsyftar att 

undersöka var informanterna i studien upplever att makten och ansvaret ligger, hur de ser på 

kunskap och hur de uppfattar kunskapen som lärs ut i skolan. 

 

Vidare berörs Anknytningsteorin, vilket enligt psykologin avgör hur en människa kommer 

”programmeras”: vad hon har för behov, vad som kommer motivera henne, vad som kommer 

skrämma och hindra henne samt vilka verktyg hon har för att hantera det. Detta är till stor del 

beroende av vilka mentala processer individen internaliserat från sina anknytningspersoner 

(Cassibba et al., 2016; Wennberg, 2010). Self-determination Theory, är ett perspektiv som 

handlar om våra psykologiska behov av autonomi, närhet/samband samt en känsla av förmåga 

(=competence) och till vilken grad de är tillgodosedda. Detta är något som påverkar välmående, 

självreglering och motivation (Ryan & Deci, 2000). Perspektivet kan tolkas som en 

vidareutveckling av anknytningsteorin, hur våra programmeringar styr oss i vuxen ålder, och 

kan användas i kartläggning av elever för att förstå var eleven kommer ifrån och vilka 

psykologiska behov som ej är uppfyllda. Om en elev inte mår bra behöver läraren undersöka 

dess sociala kontext och därefter elevens uppväxtmiljö för att avgöra vilka behov som behöver 

tillgodoses (Ryan & Deci, 2000). Anknytningsteorins och Self-determination Theory's relevans 

för studien är att undersöka vad deltagarna i studien drivs av, till vilken grad deras behov är 

uppfyllda och hur det påverkar dem. 

 

Känsla av Sammanhang (KASAM) erbjuder ett kompletterande perspektiv till Self-

determination Theory och talar för vikten av att uppleva känsla av sammanhang och känna 

mening i tillvaron, samt dess koppling till vår upplevelse av hälsa. Upplevd KASAM är 

beroende av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

1987). Brist på eller svag KASAM leder till negativ stress, sjukdom eller psykisk ohälsa 

(Olsson et al., 2006; Antonovsky, 1979; Barnombudsmannen, 2003). Både vid överstimulans 

och understimulans kan negativ stress uppstå, speciellt om känslan av autonomi är för låg (NE, 

Stress). Stressorer kommer en människa möta oavsett hur tränad hon är att hantera dem och 

därför är det viktigt att en individ har verktyg att möta både väntade och oväntade stimuli 

(Antonovsky, 1987). Vid upplevda stimuli, stressorer eller över- respektive understimulering 

uppstår kognitiv dissonans eller en konflikt i individen, eller mellan fler parter, till följd av 

oförenliga behov (Hakvoort & Friberg, 2015). Syftet med studien är att undersöka till vilken 

grad stimuli är begripliga, hanterbara och meningsfulla för deltagarna och vad de har för 

strategier i att förstå, hantera och bearbeta stimuli. Ordet stimuli är det ord som mest frekvent 

kommer användas i studien eftersom det är vad Antonovsky (1987) själv kallar det. Däremot 
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antas inte ett behavioristiskt perspektiv på lärande utan ordet stimuli åsyftar samtliga fysiska 

och psykiska sinnesintryck, förnimmelser, som en individ mottar och bearbetar.  

 

Studier visar på att Mindfulness sänker stress samtidigt som det ökar närvaro och 

självmedkänsla (Galla et al., 2015). Mindfulness är en samling tekniker med syftet att minska 

bland annat stress och ångest genom öva sig på att agera mindre i affekt och mer med öppenhet 

och medkänsla i stressfulla situationer (Baer, 2005 i Hatchard et al., 2017). Relevansen för 

studien är att undersöka vad deltagarna har för erfarenhet av mindfulness. 
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3.  Tidigare forskning 

Nedan följer tidigare forskning om Den individuella lärandekulturen, Inkludering och 

salutogent perspektiv på utbildning, Måluppfyllelse respektive lärande samt Sång och dess 

effekt på välmående. 

 

3.1. Den individuella lärandekulturen 

Mars (2016) har gjort en kvalitativ studie om ungdomars lärande i musik där hon studerat och 

synliggjort elevers interaktion med lärare och elevernas medierande verktyg för musikaliskt 

lärande. Hon har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv och skriver att ungdomar lär sig 

musik i samspel med andra och att de använder medierande verktyg i lärsituationer. Lärande 

sker överallt enligt Mars (2016) och hon har genomfört två del-studier; en i grundskolans 

kontext i högstadiet och en i annan frivilligverksamhet, och har intervjuat ungdomar och 

observerat hur de musicerar och skapar musik tillsammans, samt hur de interagerar med lärare.  

 

Av första delstudiens resultat framkom bland annat att elevers kulturella bakgrund synliggörs 

genom vilka verktyg de väljer när de ska lära sig själva och när de lär tillsammans med andra. 

Lärande sker inom människan och i kommunikation med andra och är beroende av människans 

tillägnade språk och kulturella resurser (Mars, 2016). Mars (2016) menar att lärandeprocesser 

kan studeras genom att analysera hur en individ använder språk och kulturella resurser. Hon 

hävdar, och refererar till Rogoff (1990, 1998), även betydelsen av relationen mellan människor 

i lärandesituationer och vikten av att undersöka interaktionen mellan vuxna och barn och 

framförallt hur den vuxne, eller mer kunnige, guidar barnet i dess lärande i syftet att förstå hur 

lärande sker. I studiens resultat framkom att lärare behöver kunna kartlägga elevens redan 

förvärvade kunskaper samt dess närmaste utvecklings-möjligheter för att anpassa 

undervisningen till elevens proximala utvecklingszon. Läraren behöver vidare vägleda eleven 

samt ha kunskap om vilka verktyg och artefakter eleven behöver i varje lärandesituation (Mars, 

2016). I delstudie II framkom att de ramar som läraren skapat för eleverna skapade både 

trygghet och frihet. Det framkom vidare att då läraren inte var närvarande så reproducerade 

eleverna tidigare kunskaper och brast i förmåga att identifiera utvecklingsområden. Därmed 

påvisas vikten av närvaron av en mer kunnig person med både ämneskunskaper och förmågan 

att ge elever de för stunden behövda verktyg och artefakter som för eleven in i dess proximala 

utvecklingszon.  

 

3.2. Måluppfyllelse kontra lärande 

I en studie av Torrance (2007) framkommer det att fokus har flyttats från bedömning av lärande, 

genom bedömning för lärande, till bedömning som lärande och att måluppfyllelse därmed har 

fått fokus framför lärande. Torrance menar att undervisning med för stort fokus på formativ 

bedömning, måluppfyllelse och prestation leder till att eleven blir mer beroende av sin lärare i 

stället för att utveckla autonomi. Vidare hävdar han att för att formativ bedömning ska kunna 

utvecklas mer positivt behöver mer uppmärksamhet riktas mot utvecklingen av lärarens 
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bedömning och relation med eleverna på lokal nivå, så att eleverna blir inkluderade i praktiken 

där de tillsammans ges möjlighet att utforska och ifrågasätta kriterier, i stället för att acceptera 

dem som något givet. Lärande och framgång bedöms nu av måluppfyllelse, vilket har ökat 

belöningar för prestation men minskat kvaliteten av lärandet (Torrance, 2007). 

 

Ferm Almqvist, Vinge, Väkevä & Zandén (2017) har genomfört en studie, som bygger vidare 

på Torrance teori om måluppfyllelse, om riskerna med måluppfyllelse framför lärande. 

Utbildning i skandinaviska länder domineras av skyldigheter gällande bedömning och 

betygssättning, skriver Ferm Almqvist et al., (2017). Vidare framhåller de att en vanlig 

uppfattning är att bedömning och betygssättning blir likvärdigt och juste om kriterierna är 

tydliga och på grund av att svenska läroplaner bestämmer vad elever ska lära sig, för 

tydlighetens skull, får lärare mindre professionell frihet i sin praktik. Bedömning har kommit 

att helt dominera lärandet. De flesta informanterna i studien av Ferm Almqvist et al. (2017) 

uppger att kunskapskraven är det som får störst fokus på deras lektioner och att det är lätt att 

motivera elever att göra saker eftersom det står i kriterierna. Att göra blir mer förknippat med 

målet betygssättning framför själva kunskapsinhämtningen. I deras studie har det framkommit 

att eleverna har övat på att ge feedback till varandra, vilket har hjälpt lärare i sin betygssättning, 

men har lett till att elever flyttat fokus från musikaliska kvalitéer till betygssättning och att 

eleverna därför exempelvis slutar spela när en lärare kommer in i rummet eftersom de inte 

känner sig redo att visa upp innan de nått önskad nivå. Även planering och dokumentation har 

blivit en så stor del av lärares praktik att det går ut över lärande. Lärare skräddarsyr sin 

undervisning för den mest optimala dokumentationen framför det mest optimala lärandet (Ferm 

Almqvist et al., 2017). 

 

3.3. Inkludering och salutogent perspektiv på utbildning 

Nilsson (2014) hänvisar till regelbundna undersökningar av WHO där det framkommit att 10% 

av eleverna i skolan i Sverige uppger att de inte trivs och att 30% av eleverna inte upplever 

skolarbetet som meningsfullt. Hon hänvisar till Aarö som hävdar att skolan kan vara en 

hälsofrämjande resurs för den "skolflinke" och att den kan skada hälsa hos de elever som 

upplever sig som skoltrötta. Nilsson (2014) hävdar att brist av autonomi kan skada hälsan och 

menar även att balans mellan krav, förmåga och sociala interaktion verkar hälsofrämjande. 

Vidare hävdar Nilsson (2014) att delaktighet, demokrati, känsla av förmåga och stödjande 

relationer med lärare och vänner är de främsta hälsofrämjande faktorerna. "Att känna sig trygg, 

delaktig och rättvist behandlad bidrar till att elever känner sig inkluderade och nöjda med sin 

skolsituation", hävdar Nilsson (2014, s. 166) och finner stöd för detta i flera andra källor. 

Riskfaktorer för hälsa är motsvarigheten; exempelvis otillfredsställande relationer med lärare 

och exkludering (Nilsson, 2014).  

 

Hälsa är dock inte något som prioriteras i diskussioner om utformning av särskilt stöd och 

inkludering, skriver Nilsson (2014) och hävdar att det existerar ett traditionellt synsätt på hälsa, 

ett patogent sådant, vilket innebär ett, mot sjukdom och ohälsa, förebyggande synsätt. "Detta 

bygger på ett patogent paradigm där medicinska avvikelser diagnostiseras", skriver Nilsson och 

hävdar att även bland annat inlärningssvårigheter, emotionella problem och beteendeproblem 
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ofta räknas in under avvikelser som behöver specialpedagogik. Men hon menar även att det inte 

är relevant att i en demokratisk skola tala om normalitet och avvikelser. "Om olikhet betraktas 

som svårighet så blir den ett hinder. Olikhet betraktad som möjlighet kan blir en tillgång" 

(Nilsson, 2014, s. 173). Nilsson fortsätter med att förespråka salutogenes där man i stället för 

att förebygga sjukdom och ohälsa söker hälsans ursprung och eftersträvar, utvecklar och stödjer 

den. För att arbeta hälsofrämjande hävdar Nilsson (2014) även bland annat att pedagoger 

behöver möta varje enskild elev som individ, se olikheter som möjligheter och fokusera 

delaktighet. Hon hänvisar även till Antonovsky's salutogena koncept; känsla av sammanhang 

(KASAM), vilket hon hävdar använts i utvecklingen av en hälsofrämjande skola (Nilsson, 

2014).  

 

I Nilssons (2014) studie har hon undersökt och diskuterat hur lärarstudenter implementerar 

inkluderande och hälsofrämjande pedagogik i sin undervisning under sin verksamhetsförlagda 

utbildning. På en av lektionerna var syftet att göra alla elever delaktiga och öka autonomi och 

då användes bland annat rollspel som metod för att bryta fastlåsta mönster. Ett framkommet 

resultat av den metoden var att även tystare elever som fick stöd av en kompis (yttre resurs) 

vågade uttrycka sig och ta plats. Enligt Nilsson (2014) kan erbjuda elever redskap, där man gör 

något tillsammans med någon annan, öka meningsfullhet och hanterbarhet och därmed känsla 

av sammanhang. Under en annan lektion var syftet att eleverna under promenad skulle 

reflektera kring existentiella frågor, våga uttrycka sig och inkludera alla oavsett åsikt. Det 

framkom att ju mer strukturerade studenterna var, desto bättre gick det och desto bättre resultat 

fick dem, i förhållande till då de var mindre förberedda och strukturerade då eleverna 

påverkades av det genom att också bli mindre strukturerade. Men de lyckades inte med att 

inkludera samtliga då de "starkare" eleverna tog över.  

 

På en tredje lektion framkom det dock att promenader bidrog till att samtalsmönster 

förändrades, att det blev lättare att ta kontakt, att ventilera problem och diskutera fram lösningar 

(s. 172). Av denna lärarstudents reflektioner efter lektionen framkom, enligt Nilsson (2014) att 

promenader gjorde att de mer kände det som att de var på neutral mark, att läraren inte var lika 

auktoritär och att eleverna inte behöver vara lika reserverade mot läraren. Enligt Nilsson (2014) 

har lärarstudenterna lyckats kombinera ämnesundervisning med samtal för bland annat kritisk 

reflektion, inkludering och acceptans av olikheter. De lyckades skapa lektioner förankrade i 

kursplanerna som även baserats på hälsofrämjande och inkluderande pedagogik.  

 

3.4. Barns erfarenhet av skolan 

I skolan finns mål som är motsägelsefulla; dels att överföra normer, attityder och värderingar 

och att ge en formell utbildning som anpassar sig efter både samhällets och individens behov 

(Westling Allodi, 2002). Enligt Westling Allodi (2002) skapar dessa motsägelser konsekvenser 

eftersom eleverna både har rättigheter och skyldigheter i den obligatoriska skolan. Hon 

beskriver att en elevs identitet och självuppfattning kan bli hotad om eleven misslyckas med att 

leva upp till skolans förväntningar på prestation och beteende. Westling Allodi (2002) hävdar 

även att urvalsprocesserna för vad som ska tas med i barns utbildning inte är så rationella eller 
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funktionella som man kan tro, utan är ett resultat av olika människor och gruppers åsikter. I alla 

grupper finns de med mer starka och mindre svaga personligheter vilka tar olika stor plats, och 

enligt Westling Allodi favoriseras ofta de starka rösterna framför de svaga då de tar större plats 

och deras röster hörs mer. Hon menar vidare att Sverige lyckas kompensera till stor del genom 

att erbjuda gratis utbildning och läromedel till barn, men att det ändå finns en dold agenda i 

styrdokumenten vilken reproducerar normer och homogenitet. En konsekvens av en sådan skola 

är att när den möter normavvikande fenomen sker segregation, etikett-sättande och avvisning 

(Westling Allodi, 2002). 

 

Westling Allodi (2002) har gjort en narrativ analys av barns upplevelser av skolan. I sin studie 

har hon inkluderat 185 stycken barn i 7–17 årsåldern, med och utan inlärningssvårigheter. 90 

stycken av barnen erhöll någon slags specialhjälp antingen inom sin vanliga klass eller i en 

specialklass och 95 barn erhöll inte någon specialhjälp. För att kunna analysera barns 

upplevelse av skolan har hon låtit barn berätta, skriva och rita på uppmaningen "Berätta allt om 

din skola". Hennes frågeställningar i studien är bland annat; Hur beskriver och erfar barn sin 

skolgång i obligatoriska skolan?, Vilken funktion fyller skolan för eleverna?, Vilka problem 

och strategier visar eleverna? och, Vilken bild och vilka värderingar formas i eleverna av 

skolan?  

 

Resultatet i hennes studie är, enligt Westling Allodis (2002) själv, en bild av vad barnen 

upplever och det de är villiga att dela med sig av och behöver därmed inte representera hela 

sanningen. Hon beskriver hur barnen framställer sig som protagonister, huvudperson, i sitt liv 

och hur de beskriver aktiviteter som är meningsfulla för dem. Det framkommer att barnen först 

beskriver personer i skolan, sedan den fysiska miljön och till sist objekt inom skolan vilket talar 

för att den psykosociala miljön är viktigare än den fysiska. Majoritet av barnen i studien lade 

in värderingar i deras beskrivningar av sin skola, vilka var både positiva och negativa. Lärarna 

beskrevs på ett uteslutande positivt sätt, men även de med indirekta värderingar och enligt 

Westling Allodis analys ter det sig som att barnen varit onöjda tidigare eller i andra situationer 

än de som beskrivs. Exempelvis delger en informant att: "(The new) teachers are nicer because 

they understand" (Westling Allodi, 2002, s. 193).  

 

Det framkom i studien att lärarnas egenskaper och kompetenser är viktigt för gruppens 

sammanhang och individens välmående. Vidare framkommer det motsägelser i barnens 

uttalanden vilket enligt Westling Allodis (2002) analys beror på motivationssvårigheter samt 

svårigheter i att förstå lärandemiljön vilken erbjuder både konkreta erfarenheter och abstrakt 

innehåll i skola och utbildning. Vissa barn visade sig uppskatta alla aktiviteter i skolan medan 

vissa har svårigheter eller är uttråkade, vilket kan tala för brist på ett inkluderande 

förhållningssätt. Det framkommer dock inte av studien vad barnen har för upplevelser av att 

skolan gör för att fånga upp deras känslor och behov, utöver att vissa går i specialklasser. 

Fortsättningsvis beskriver Westling Allodi (2002) att när barnen klagar på saker beror det bland 

annat på brist på respekt mellan parter, frånvaro av kontroll eller influens från vuxna, 

understimulering, brist på trygghet eller att verklighet inte möter barnens förväntningar. Barnen 

uppskattar dock aktiviteter där de får uttrycka sig själva (Westling Allodi, 2002). 
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3.5. Sång och dess effekt på välmående 

Grape, Sandgren, Hansson, Ericson, Theorell (2003) gjorde en studie där sångens effekt på 

välmående studerades genom att observera sånglektioner med både proffs- och amatörsångare 

i Sverige. Utöver det gjordes även semistrukturerade intervjuer. I observationen mättes nivåer 

av bland annat kortisol och oxytocin i deltagarnas kroppar. Kortisol är ett ämne som frigörs vid 

stress och är i sig inte något dåligt, men vid långvarig förhöjd utsöndring av ämnet har en 

avtagande bildning av kortisol observerats (NE, 2017c). Detta har tolkats som ett tecken på 

fysiologisk utmattning (NE, 2017b). Oxytocin är ett ämne som minskar stress och ångest och 

ökar känslan av tillit och motivation till sociala interaktioner (Grape et al., 2003). I studien 

framkom det att både de professionella sångarna och amatörsångarna visade förhöjda nivåer av 

oxytocin (Grape et al., 2003). I studiens intervjuer framkom att de professionella sångarna var 

mer inställda på prestation och hade mer fokus på sångteknik vilket syntes i ökade 

kortisolnivåer, medan amatörsångarna använde sång bland annat som ett sätt att uttrycka sig 

och frigöra emotionella spänningar vilket syntes i minskade kortisolnivåer. Vidare skriver de 

att båda grupperna ändå visade sig vara mer energiska och avslappnade efter att ha sjungit. 

Detta pekar på fördelar med att lägga mer fokus på självuttryck och frigörelse i 

sångundervisning för att skapa de positiva effekter som gynnar elever vilket förhoppningsvis 

kan ge hälsovinster även i andra delar av livet. 

 

Brown V. Brisola & Engler Cury (2015) har i sin studie gjort sex stycken kvalitativa intervjuer 

vars resultat presenteras i två kategorier; vad sång betyder för oss och vilken effekt sången har 

på oss. De menar att man ännu inte helt förstår de psykologiska aspekterna av att sjunga. Med 

psykologiska aspekter hänvisar de till en individs subjektiva upplevelser av sång, bland annat 

ångest, njutning, skam och trosföreställningar. "Singing is a highly complex experience that 

interweaves many aspects such as physiology, diction, phon-etics, interpretation, emotion, 

motivation, thought, personality, and inter-action with the environment" (Brown V. Brisola & 

Engler Cury, 2015, s. 395). I resultatet framkom att sång är en aktivitet som banar väg för 

integration, ökar självmedvetenhet, bidrar till personlig utveckling, möjliggör uttryck för 

kreativitet, stödjer ens identitet och bidrar till förbättrad kommunikation. Vidare framkom att 

deltagarna i studien upplevde fördjupad medvetenhet och ökad kontakt med sig själv, 

distraktion från problem samt ökad självkänsla. I sång kan en individ även blir mer medveten 

om sin kropp, känslor och texters innebörd (Brown V. Brisola & Engler Cury, 2015). 

 

Brown V. Brisola & Engler Cury (2015) har även analyserat andras studier vilka genomförts 

under det senaste årtiondet. De börjar med att beskriva hur sång blir en del av våra liv redan då 

vi föds genom att modern sjunger för sitt barn och hur sången blir ett sätt att kommunicera 

känslor, bygga en relation och skapa ett band vilket i sin tur skapar en känsla av trygghet i 

barnet. Vidare skriver de hur "The singing voice is a personalized expression of who the person 

is, molded by life experiences" (s. 397) och att rösten formas av den kulturella, sociala och 

musikaliska miljön i vilken människan utvecklas och vidare av vilket språk som medieras och 

erbjuds samt vilka neuropsyko-biologiska förutsättningar människan har (Rinta & Welch, 

2008; Welch et al., 2011 i Brown V. Brisola & Engler Cury, 2015). På så vis utvecklas en röst 
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till att bli ett uttryck för identitet, livsstil, värderingar och trosföreställningar (Brown V. Brisola 

& Engler Cury, 2015). Enligt Amatuzzi (1989, i Brown V. Brisola & Engler Cury, 2015, s. 402) 

kan sång karaktäriseras som autentiskt tal då det visar vem individen är; dess egenskaper, 

försvarsmekanismer, intentioner och humör; vad hon vill säga och vad som inte går att uttrycka 

i ord eller tal. 

 

Sång erbjuder en holistisk upplevelse och integrerar alla aspekter av en individ (Brown V. 

Brisola & Engler Cury, 2015) då så många olika delar av hjärnan aktiveras i bearbetandet av 

musikens många olika aspekter (Rinta & Welch, 2008; Zatorre & Baum, 2012 i Brown V. 

Brisola & Engler Cury, 2015). Positiva effekter av sång är bland annat att det verkar lugnande, 

distraherar från destruktiva tankemönster och utvecklar självförtroende och självkänsla (Clift, 

2012; Ilari et al., 2013 i Brown V. Brisola & Engler Cury, 2015). Vidare minskar sång 

depression och ångest (Dinsdale, 2007; Ribeiro, Santos, Bonki, Prestes & Dassie-Leite, 2012 i 

Brown V. Brisola & Engler Cury, 2015) vilket stöds av Grape et al. (2003). Enligt Ilari et al. 

(2013) ökar sång, i ett gruppsammanhang (vilket i min mening kan innefatta både körsång och 

individuella sånglektioner), meningsfullhet för både individen och samhället då sång behandlar 

både individuella och sociala aspekter (i Brown V. Brisola & Engler Cury, 2015).  
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras teoretiskt och empiriskt metodval, urval, genomförande, etiska 

överväganden, analysmetod och presentation av informanter. 

 

4.1. Teoretiskt metodval 

Materialet har samlats in, bearbetats och presenterats ur ett narrativt perspektiv (Bell, 2010; 

Rennstam & Wästerfors 2015). Narrativ är berättelser som förekommer hela tiden i människors 

dagliga liv (Riessman, 1993). I en narrativ intervjusituation tillåts respondenten dela med sig 

av långa och detaljrika berättelser (Riessman, 1993). Riessman beskriver det som att en 

berättare bjuder in lyssnaren till sin värld och återger en subjektivt konstruerad tolkning av en 

händelse vilken inte speglar den yttre världen. I ett av sina försök att definiera narrativ analys 

citerar Bell (2010. s. 34–35) dr Janette Gray som beskriver det narrativa forskningsredskapet 

som en möjlighet till att skapa mening, då det låter människors röster höras, och är ett sätt att 

”förmedla kunskap och utveckla självkännedom”.  

 

Metodvalet syftar till att, baserat på studiens syfte och frågeställningar, samla in respondenters 

narrativ och få ta del av deras subjektiva världar, hur de upplever inre och yttre stimuli, vilka 

verktyg de upplever att de har att ta sig an dessa, och till vilken grad de upplever mening och 

samband i sin utbildning samt hur det påverkar dem.  

 

Då en människas resurser består av samlade idéer, värderingar och kunskaper vilka hon 

förvärvat från sin omgivning och den kultur hon utvecklats i (Säljö, 2000), går det att anta att 

olika individers resurser kan påminna om varandra, men att ingen är exakt lika någon annan. 

Människan har internaliserat psykologiska strukturer från sina anknytningspersoner (Cassiba et 

al., 2016; Wennberg, 2010) och approprierar verktyg och kunskaper som finns att tillgå i sin 

omvärld (Säljö, 2000). Dessa strukturer, verktyg och kunskaper, eller samlade resurser, skapar 

individuella förutsättningar och behov och bildar således en ny kultur, eller en subjektiv 

livsvärld. Vad som påverkar människans välmående, motivation och självreglering beror 

således på vilka verktyg hon har approprierat i hennes uppväxtmiljö och vilka resurser som 

finns att tillgå i hennes omgivning. Postmodernister uttrycker en misstro mot universella 

tankesystem (Kvale, 1997), eller metanarrativ, och hävdar att det inte finns en objektiv sanning 

eller verklighet utan att det finns flera sanningar (Rudel & Gerson, 1999). Detta motiverar 

narrativ analys i syftet att låta olika individers röster höras för ökad förståelse, mening och 

kunskap om hur dessa olika subjektiva livsvärldar kan se ut.  

 

4.2. Empiriskt metodval 

Studien består av fyra semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer bygger på 

mellanmänsklig interaktion vilket definieras som att analysen av materialet till stor del är 

beroende av forskarens föreställningar och tolkningar (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

"Intervjun äger rum i ett mellanmänskligt sammanhang och meningen hos intervjuuttalandena 
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är beroende av kontexten" (Kvale, 1997, s. 47). Med en semistrukturerad intervju har 

informanterna fått dels tematiska frågor som gett intervjun en riktlinje och dels öppna eller 

dynamiska frågor (Reissman, 2008; Kvale, 1997). Tematiska frågor tar hänsyn till 

forskningsfrågan eller forskningsområdet, medan dynamiska frågor tar hänsyn till det 

mellanmänskliga samspelet i intervjun (Kvale, 1997). "En bra intervjufråga bör bidra tematiskt 

till kunskapsproduktionen och dynamiskt till skapandet av ett bra samspel mellan intervjuare 

och intervjuperson" (Kvale, 1997, s. 121). Tematiska frågor berör de teoretiska föreställningar 

vilka studien baseras på och är strukturerade, medan dynamiska frågor är mer ostrukturerade, 

spontana följdfrågor på vilka intervjupersonen kan vänta sig spontana och oväntade svar 

(Kvale, 1997). 

 

4.3. Urval 

I följande avsnitt presenteras urval av studiens deltagare. Informanterna har fått fiktiva namn 

för att anonymiseras. Urvalet består av fyra stycken elever vilka går andra respektive tredje året 

på gymnasiets estetiska program, och alla läser sång som huvudinstrument. I studien har endast 

kvinnliga sångerskor intervjuats på grund av att jag själv är kvinna och sångerska och därför 

ter det sig mest yrkesrelevant. Då jag tidigare arbetat mest med kvinnliga sångerskor baseras 

min förförståelse främst på interaktionen med kvinnliga sångerskor och sångstudenter. 

Eftersom att arbeta med just kvinnliga studenter är vad jag brinner för känns det ytterst 

yrkesrelevant att studera hur sångerskor upplever sångundervisning, relation till sångpedagogen 

och KASAM. 

 

Julia är 18 år och går tredje året på gymnasiets estetiska program och läser huvudinstrumentet 

sång. Julia beskriver sig själv som skoltrött men uttrycker att hon brinner för musiken. Hon 

planerar att söka vidare till folkhögskola efter studenten och vill gärna syssla med musik i 

framtiden. 

 

Freja är 18 år och går tredje året på gymnasiets estetiska program och läser huvudinstrumentet 

sång. Freja vill inte nödvändigtvis jobba med musik professionellt, men älskar att sjunga och 

vill fortsätta med det på hobbynivå efter studenten. Freja spelar även piano. 

 

Emma är 17 år och går andra året på gymnasiets estetiska program och läser huvudinstrumentet 

sång. Hon är inte säker på vad hon vill syssla med i framtiden, men har planer på att studera 

vidare efter gymnasiet. Musik är dock något hon brinner mycket för och hade gärna velat jobba 

som sångerska. Emma skriver mycket egen musik. 

 

Anna är 17 år och går andra året på gymnasiets estetiska program och läser huvudinstrumentet 

sång. Anna har vuxit upp i en familj där alla sysslar med musik. Även då hon sjunger mest 

pop/rock så tycker hon även om att sjunga klassisk musik och deltar i olika körer. 
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4.4. Genomförande 

En pilotstudie på tre kvinnor i 25–30-årsåldern har genomförts där materialet, frågorna och 

ordval, utvärderats (Bell, 2010).  

 

Kontakten med studiens informanter förmedlades genom verksamma lärare på två olika skolor 

i Sverige. Studiens intervjuer genomfördes inom gymnasiets estetiska program med 

informanter som läser sång som huvudinstrument. Fyra stycken intervjuer genomfördes, varav 

samtliga med kvinnor i åldern 17–18 år. De semistrukturerade intervjuerna varierade i tid 

mellan 45 och 70 minuter. Intervjuerna ägde rum i en skola, via telefon och Skype samt hemma 

hos forskaren. Intervjuerna har spelats in med hjälp av Photo Booth på forskarens privata Mac-

dator efter samtycke från informanterna. Inga anteckningar har gjorts under själva intervjuerna 

för att inte störa processen och för att inte missa värdefull information (Nyberg & Tidström, 

2012). Deltagarna har informerats om att de är fria att dra sig ur när de vill och att de inte 

behöver svara på alla frågor, om någon fråga skulle upplevas som för privat. Deltagarna gavs 

möjligheten att berätta utifrån sitt perspektiv och tid att utveckla sina svar för att sedan få 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014; Rennstam och Wästerfors 2015).  

 

4.4.1.  Transkription 

För transkriptionen användes programmet Express Scribe för Mac. Först genomfördes dock ett 

försök att transkribera genom att ha två "fönster" på datorns skrivbord, men det upplevdes som 

krångligt och effektivt. Sedan testades en app för iPhone som heter Dragon Dictation, men den 

uppfattade endast korta fragment av den inspelade intervjun. I sökandet efter ett program där 

ljudfil och anteckningsfönster är i samma fönster, hittades till slut det programmet vilket 

flitigast använts i transkriptions- och bearbetningsprocessen, Express Scribe. I programmet 

finns kortkommandon och andra praktiska funktioner, som exempelvis att sänka 

uppspelningshastigheten och möjligheten att trycka "play" och "stopp" utan att behöva flytta 

händerna från tangentbordet. Detta underlättade transkriberingen mycket då jag sällan behövde 

pausa uppspelningen på grund av att jag inte hörde en mening eller ett ord, utan bara pausade 

då jag tänkte tillbaka på intervjutillfället och analyserade vad jag hörde för att notera icke-verbal 

kommunikation. 

 

I början av transkriptionen noterades alla "ehm", "mm" och andra vardagliga uttryck. Senare i 

processen gjordes bedömningen att vissa uttryck bar substans och noterades, medan vissa 

uttryck bara störde och fragmenterade utsagorna och valdes därför bort i transkriptionen till 

förmån för helhet i text och flöde. 

 

4.5. Etiska överväganden 

Samtliga deltagare i studien var över 16 år, har informerats om studiens metod och syfte i 

enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) och har muntligen gett sitt samtycke 

till deltagande. Intervjuns frågor kräver viss introspektion, vilket kan vara känsligt för en del 

människor. Inför intervjuerna granskades frågorna för att bekräfta att ingen fråga var ledande 
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eller hade något dolt motiv. Genom att deltagarna i studien hade informerats om sina rättigheter, 

att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när helst de ville, har 

samtyckeskravet uppfyllts i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). Både lärare och elever har 

blivit informerade om att utsagorna enbart kommer användas och redovisas i denna studie och 

därmed har nyttjandekravet uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att informanterna i 

studien har delgetts fiktiva namn och att inga arbetsplatser eller skolor nämnts, har 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) uppfyllts.  

 

4.6. Analysmetod 

Intervjuguiden delades i tidigt skede upp i fem viktiga teman eller kategorier för bättre 

överskådlighet och för att förenkla bearbetning av materialet (Bell, 2010). De teman som valdes 

var Identitet och behov, Spegling, Förståelse, Stress och Mental Träning. Dessa teman kom 

först sprunget ur mina egna samlade erfarenheter från lärarutbildningen samt mitt intresse av 

psykologi och av vad jag tror är viktiga faktorer i mellanmänskliga relationer. Efter sökande i 

forskning och annan litteratur har jag funnit stöd för att det är faktorer som spelar in i högsta 

grad och är viktiga att känna till som lärare.  

 

Temana Identitet, behov och spegling grundar sig framförallt i det sociokulturella perspektivet 

där jag vill undersöka, synliggöra och analysera vilka verktyg informanterna approprierat från 

sin uppväxt och bär med sig in i klassrummet samt hur de upplever lärarnas medierande språk 

och verktyg. Då det i analysprocessen framkom att identitet, behov och spegling var intimt 

förknippade sattes de ihop till ett tema. Samma sak framkom i analys av Förståelse och Stress 

vilka blev ihopsatta till ett tema, med tillägget autonomi, efter att ha tagit del av Antonovsky's 

teori (1987) känsla av sammanhang (KASAM) och andra teorier om stress och konflikter. 

Temat åsyftar, enligt studiens syfte och frågeställningar, att undersöka, synliggöra och 

analysera informanternas upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet av inre 

och yttre stimuli. Sista temat Mental träning fick tillägget "...och andra strategier", då jag 

undersökte vad informanterna i studien hade för strategier för att hantera inre och yttre stimuli. 

 

Analys har skett genom att lyssna på ljudinspelningarna och att läsa transkriptionerna flera 

gånger för fördjupad förståelse av deltagarnas upplevelser och för att analysera kongruens 

respektive inkongruens mellan verbal respektive ickeverbal kommunikation. Jämförelser 

mellan deltagarnas narrativ och tidigare forskning/teoretisk bakgrund har även genomförts, 

framförallt har materialet analyserats ur ett postmodernistiskt perspektiv i syftet att identifiera 

och urskilja metanarrativ, normer eller omedvetna, objektiva eller universella tankesystem 

(Kvale, 1997; Rudel & Gerson, 1999). 

 

Materialet kodades inte under transkribering då temana upplevdes tydliga och självklara under 

hela arbetets gång, dock genomfördes viss omstrukturering för att skapa mening och en 

tydligare struktur för läsaren (Bell, 2010; Rennstam & Wästerfors, 2015; Nyberg & Tidström, 

2012). Intervjupersonernas berättelser har till stor del hållits intakta (Reissman, 2008). 

Transkriptionen har dock ”städats upp” (Rennstam & Wästerfors, 2015) genom att vissa 

stödkommentarer, uttryck och upprepningar m.m. som styckat upp berättelsen tagits bort till 
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förmån för flödet och helheten. Signifikativa stödkommentarer, uttryck (till exempel ett nervöst 

skratt, ett ironiskt leende, mikrouttryck av hjälplöshet; vilket kan kännas igen av exempelvis en 

suck eller vid någon form av dissociation) och upprepningar har transkriberats och återges i 

resultatet och/eller diskussionen om information varit oumbärlig för informanternas narrativ. 

Detta kunde exempelvis ske som följande: Informanten sa "Det var stressigt", och samtidigt 

utgav en ljudlig suck och la handen för bröstet. Dessa tecken tolkades som att yttrandet bar på 

känslomässig substans och dokumenterades. Det finns en tolkningsbar spänning mellan det som 

sägs och det som inte sägs (Kvale & Brinkmann, 2014). Analys av vad som var mer och mindre 

viktigt, började redan under själva intervjuerna genom att forskaren i det mellanmänskliga 

mötet tolkade det informanterna sade och ställde följdfrågor eller frågor av tydlighetsgörande 

karaktär, vilka informanten bekräftat, dementerat eller förklarat ånyo (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

Efter att intervjuerna transkriberats skrevs de om till en slags narrativ löpande text. Först lades 

fokus på intervjuns teman, s.k. tematisk analys (Reissman, 2008), som även efter att 

intervjuerna genomförts kändes logiska och relevanta för strukturen. Sedan intog jag ett 

holistiskt perspektiv för att få en överblick över i vilken ordning materialet skulle presenteras 

för att läsaren skulle få en tydlig struktur. ”Den narrativa forskarens skicklighet ligger i 

förmågan att ge intervjuinformationen en struktur som har en början, en mitt och ett slut” (Bell, 

2010). Den tematiska analysen har sedan kommit att kombineras med en strukturell analys 

(Reissman, 2008), då det informanterna sagt förstärkts eller försvagats av medföljande 

kroppsspråk. Exempel på medföljande kroppsspråk som antingen förstärker, försvagar, eller 

inte alls påverkar, verbal kommunikation kan vara en suck. En suck kan antingen vara oviktig 

i sammanhanget då det kanske var kvavt i rummet och informanten behövde ta ett djupt andetag. 

En suck som förstärker ett uttalande kan exempelvis vara då informanten verbalt uttrycker att 

en period är jobbig och sedan suckar. Då kan detta tolkas som att uttalandet bar substans och 

noterades först mentalt och sedan skriftligt i samband med transkriberingen. Ett exempel på 

kroppsspråk som försvagar ett uttalande eller som talar för inkongruens mellan verbal och 

ickeverbal kommunikation skulle kunna vara om en informant uttrycker att hennes 

levnadssituation upplevs som hanterbar men samtidigt utger en djup suck.  
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5.  Resultat 

I den följande texten presenteras studiens fyra intervjuer. Analysen har lett fram till tre teman 

som jag anser alla är viktiga baserat på den teoretiska bakgrund och tidigare forskning jag tagit 

del av, och som till stor grad är aktiva i mellanmänskliga relationer. Först presenteras temat 

"Identitet, behov och spegling" som berör frågor såsom vilken kultur deltagaren kommer ifrån; 

dess behov och hur deltagaren upplever sig blivit bemött av sina lärare. Sedan presenteras temat 

"Mening, autonomi och stressorer”, vilket berör till vilken grad deltagarna i studien upplever 

att de får vara med och påverka sin utbildning (autonomi) och om de ser samband och mening 

med sin utbildning ur ett större perspektiv. Temat berör även om inre och yttre stimuli upplevs 

logiska, tydliga och konsekventa för deltagarna. Sista temat för studiens intervju berör ”Mental 

träning och andra strategier” för att synliggöra vilka strategier deltagarna har för att hantera inre 

och yttre stimuli. 

 

5.1. Julia 

Julia är 18 år och går tredje året på gymnasiets estetiska program och läser huvudinstrumentet 

sång. Julia beskriver sig själv som skoltrött men uttrycker att hon brinner för musiken och att 

sjunga. Hon planerar att söka vidare till folkhögskola efter studenten och vill gärna syssla med 

musik i framtiden. 

 

5.1.1.  Identitet, behov och spegling 

Julia, som hon kallas i föreliggande studie, är inte intresserad av att göra det skolan säger åt 

henne att göra. Enligt henne själv sitter hon mest på lektionerna och pratar och skojar. Hon 

kallar sig själv för klassens clown. Hon har även höga murar, är lite reserverad och avvaktande 

och är svår att komma in på livet. Det tar nästan hela intervjun för att skapa rapport (=koppling, 

spegling). Hon beskriver sig själv som en som inte öppnar sig för vem som helst, men öppnar 

sig mer ju mer trygg hon känner sig. Ett ödmjukt och försiktigt förhållningssätt, kombinerat 

med att öppna upp mig själv ledde till att Julia kände sig trygg att sänka sina murar lite grann 

och släppa in mig i hennes värld. Baserat på en första analys av henne valde jag att dela med 

mig av en egen erfarenhet som jag trodde att hon skulle kunna identifiera sig med. Det visade 

sig att analysen var korrekt och genom att skapa rapport mellan oss kände hon sig trygg att 

sänka murarna lite, vilket gjorde det enklare att skapa sig en mer omfattande bild av vem hon 

var som person. En tolkning av Julia var att hon hade mycket med sig i bagaget som smärtar 

och att hon mer eller mindre medvetet försökte dölja detta med hjälp av en mask eller ett polerat 

yttre gentemot omvärlden.  

 

I sin relation till lärarna beskriver Julia sin relation som hälsosam och konstruktiv. ”Det känns 

som att de behandlar alla som de behöver bli behandlade”, säger hon. Hon påstår att lärarna tar 

hänsyn till i fall en elev har en dålig dag och att de visar förståelse och ger utrymme för misstag. 

Julia beskriver att hennes lärare anpassar uppgifter och undervisning i fall hon upplever att 

kraven är för höga. Vidare uttrycker hon att musiklärarna i större utsträckning delar Julias egen 
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självbild än vad de andra lärarna gör som inte träffar Julia lika ofta. Min egen tolkning är också 

att då Julia lägger ner väldigt mycket mer energi på att öva i musikämnena, och framförallt i 

sång, så får kanske mer bekräftelse från sina lärare i musikämnena än i övriga ämnen.  

 

Om Julia skulle uppleva att hon gjort fel i något skolsammanhang upplever hon att lärarna 

stöttar henne i större utsträckning. Enligt Julia är det för att livet kommer i mellan som hon 

ibland inte gör vissa skoluppgifter. I det upplever hon en förståelse och ett stort stöd ifrån sin 

mentor i var hon befinner sig just nu. Julia, och även fler informanter, uttrycker dock en 

irritation över att det inte tas hänsyn till hur en mår när det kommer till studiebidrag. Det enda 

som räknas är närvaro, men ingen tar i beräkning att en elev kanske inte har förmåga att leva 

upp till de förväntningar som ställs, men samtidigt kanske är beroende av studiebidraget för att 

överleva. Julia säger att en elev måste skaffa läkarintyg för att få en giltig anledning till sin 

psykiska ohälsa, vilket inte alltid är helt lätt att skaffa "bara sådär" då den psykiska ohälsan 

"kommer och går" och inte är lika konkret som exempelvis ett brutet ben. Det är som att bli 

straffad för något en inte rår för, anser Julia. Hon uttrycker att skolkamrater har jobb vid sidan 

av studierna, men att det inte är ett alternativ för henne. Vid frågan om informanten kan ta upp 

den här stressen och pressen med lärarna, uttrycker hon rätt höga krav på sig själv kombinerat 

med mindervärdeskänslor och att hon inte vill ta plats. Hon tillägger att hon ändå är ganska bra 

på att dölja sitt mående och därmed inte tror att någon märker någonting. 

 

5.1.2. Förståelse, autonomi och stressorer 

Julia uttrycker i allmänhet en önskan av att skippa de flesta andra ämnena i skolan som hon inte 

tycker är roliga eller ser någon större mening med. Inom musiken ser Julia dock ett större 

samband, och även sådant inom musik som upplevs tråkigt är ändå mer relevant eftersom hon 

planerar att studera sång på högre nivå. På frågan om vad Julia tror att lärarna tänker är 

meningen med att lära sig allting som berörs i skolan, svarar Julia: ”För att det är bestämt att 

man ska lära sig och ha det i skolan”. Julia upplever att det går att säga ifrån till lärarna ifall det 

är något hon inte vill göra eller inte förstår eller ser meningen med. Om det är någon uppgift 

hon inte vill göra behöver hon komma med ett annat förslag till lärarna, men hon försöker ändå 

göra det som förväntas av henne. Vid frågan om ifall Julia vågar säga ifrån till sin sångpedagog 

om det är något oklart eller ointressant, uttrycker Julia en upplevelse av att alla moment har ett 

genomtänkt syfte. Hon uttrycker en viss frustration över att det inte går ibland, men säger att 

det oftast går att kompromissa. 

 

Vissa kriterier, genrer och sångövningar måste ju en elev ha testat på, hävdar hon, men i stora 

drag upplever Julia att hon får vara med och påverka vad de gör på sånglektionerna. Julia menar 

att hon får komma med låtförslag och att det kanske är det mesta som går att bestämma i 

undervisningen. Julia berättar även att de inte gör några långsiktiga planer, utan jobbar från 

vecka till vecka, vilket Julia också uppskattar då hon inte känner sig låst vid en plan utan kan 

vara flexibel och göra det hon känner för. Hon funderade en stund och sa sedan att hon kan bli 

ledsen om hon inte når ett uppsatt mål, men att det också beror på hur högt hon siktar. Själv 

gillade hon inte att ha för stora förväntningar på sig själv förutom att "bara utvecklas", 
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framförallt utveckla sångrösten. Samtidigt uttryckte Julia att hon hade dålig koll på vad 

målsättning var för något, vilket talade för att det kan finnas ett behov av ett mer medvetet 

arbete med detta för att kunna coacha sig själv i framtiden, både som sångerska och som 

människa. Vid givna exempel som till exempel hur en gestaltar en karaktär i en låt eller på scen 

eller hur en sjunger med känsla och inlevelse, visste hon genast vad det var för något. Det var 

dock inte något hon och hennes lärare på ett konkret sätt hade jobbat med på sånglektionerna, 

utan det var något hon tänkt på själv. Julia säger insiktsfullt att ”det är ju för att utvecklas som 

man pushar sig själv”, och åsyftar då musikämnet med tillägget att hon pluggar för att komma 

in på vidare musikutbildning.   

 

Stress kan komma både inifrån och utifrån, enligt Julia. Hon säger att stress förekommer i 

hennes egen vardag, men skyller på sig själv då hon inte håller deadlines. Julia upplever dock 

att den stressen inte gäller musikämnena eller sångundervisningen. Hon påstår att stressen inte 

beror på betygen eftersom hon bara vill ha godkänt. Däremot uppkommer stressen över att vilja 

ha ett examensbevis. Vad examensbeviset är till för är inte en lika stor självklarhet bortsett från 

fortsatta studier. Julia upplever att det blir lite som att hon gör allt eller ingenting: Antingen gör 

hon jättemycket och ”pushar” sig själv, alternativt stänger hon av och struntar i allting. Julia 

menar att ibland kan stress vara bra för att det får en att ta tag i saker, och ibland kan även det 

vara dåligt då en inte orkar och blir straffad för det. Julia har dock upplevt ett bra bemötande 

då hon berättat för en lärare att energin tröt, varpå läraren modifierade uppgiften och gjorde om 

den till en så kallad ”E-uppgift” som blev ett lättare hinder för henne att klara av. 

 

5.1.3. Mental träning och andra strategier 

Enligt Julia har de inte berört självförtroende eller självkänsla i sångundervisningen, men hon 

hävdar att hon inte skulle behöva stöd i det. Å andra sidan beskriver hon att hon befinner sig i 

en del svårigheter i livet i vilka hon egentligen önskar stöd i, från både skola och hemmet, men 

detta behov är något hon förminskar.  

 

Julia erinrar sig att de haft någon föreläsning om motivation med budskapet att en individ kan 

göra precis vad den vill, bara en bestämmer sig för det och jobbar för det. Men hur hon 

motiverar sig själv i skolan är genom piska och hårda ord. I sången är det mer morot som 

motiverar henne, eftersom hon upplever större känsla av sammanhang där, medan hon i övriga 

ämnen upplever att motivationen kommer från piskan. Julia uttrycker en önskan om att 

motivation ska beröras i skolan i större utsträckning och att hon ska få metoder i hur hon 

motiverar sig själv, framförallt i de ämnena som inte har med musik att göra. Hon uttrycker ett 

behov av att lärarna ska förklara bättre varför vissa saker skall göras. 

 

Julia upplever inte att hon fått något stöd i stresshantering i sångundervisningen eller i övriga 

ämnen i skolan. Julia upplever sig stressad i skolan, men beskyller sig själv för att hon inte gör 

det som förväntas av henne och ber inte om hjälp med det. Hon uttrycker dock inget behov av 

att få verktyg för att hantera stressen, precis som hon inte ber speciellt mycket om hjälp med de 

svårigheter hon befinner sig i. Det får mig att fundera på hur mycket som egentligen pågår 

under hennes yta, som hon inte släpper fram. Hon tror inte att de berört mindfulness på 
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sångundervisningen eller i den övriga undervisningen heller. Att bubbla i glasrör 

(resonansrörsmetoden) är något Julia testat på hos sin sångpedagog, men att vissa studier tyder 

på att det är en avslappnings- och avspänningsmetod för rösten är inget hon fått förmedlat till 

sig. Både avslappningstekniker, resonansrörsmetoden och mindfulness är något hon skulle vilja 

ha mer av i skolan. 

 

5.2. Freja 

Freja är 18 år och går tredje året på gymnasiets estetiska program och läser huvudinstrumentet 

sång. Freja vill inte nödvändigtvis jobba med musik professionellt, men älskar att sjunga och 

vill fortsätta med det på hobbynivå efter studenten. Freja spelar även piano. 

 

5.2.1.  Identitet, behov och spegling 

Nästa informant i studien har fått det fiktiva namnet Freja. Freja hävdar att hon alltid haft lätt 

för sig i skolan, vilket är något både lärare och kompisar märkt. Det har gjort att hon tidigt 

börjat identifiera sig som tjejen som kan och alltid får höga betyg. Hon beskriver att hon alltid 

fått mycket komplimanger för att hon sjunger fint, vilket har lett till att hon börjat identifierat 

sig med sitt huvudinstrument. Denna högt satta ribba beskriver hon som något hon måste 

fortsätta leva upp till, enligt henne själv. Freja trodde att hennes bakgrund kunde vara en av 

anledningarna till att hon hade stor prestationsångest både i att prestera sång och att leverera 

betyg, vilka är hennes största utmaningar. Mitt första intryck av Freja var att hon var otroligt 

självsäker, medan hon själv beskrev sig som mycket blyg, vilket var förvånande. En analys av 

det är att blyghet och osäkerhet både visar sig och uppfattas på olika sätt beroende på 

personlighet och erfarenhet. Frejas blick var stadig och hon visade inga andra typiska tecken på 

blyghet, och troligtvis kan det då vara svårt även för hennes lärare att identifiera Frejas behov. 

 

Vid frågan om Freja identifierar sig med sin sångröst säger hon att då rösten är tydligt 

igenkännbar är den en del av en själv och inte separerbar från individen. Freja uttrycker att 

eftersom det inte går att ”stämma” sin röst, som det går att göra med ett stränginstrument, är 

det lätt att bli självkritisk och känna att ens röst inte lever upp till inre och yttre förväntningar, 

vilket i sin tur kan leda till sämre självkänsla. Freja och hennes sångpedagog har börjat peta lite 

mer i detalj för att "finjustera" bland annat klang, men uttrycker en trygghetskänsla och tänker 

att ”Vi provar att utmana gränserna och går det inte så är det också okej”.  

 

Freja upplever att sånglärarens bild av henne har påverkat undervisningen i positiv bemärkelse 

då hon var blyg i början och fick hjälp med att ”släppa lös” och att våga prova även då resultatet 

inte blir perfekt. Freja uttrycker med stor självinsikt att hennes sånglärare är medveten om 

hennes självbild och hon upplever att läraren försöker locka ut henne från sin bekvämlighetszon 

och visa det som finns bakom den blyga fasaden. Hon uttrycker att sångundervisningen gett 

positiva resultat gällande självkänslan och modet, med en underton av att det inte varit lika 

positivt tidigare i livet eller skolan. 
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Vidare uttrycker hon att en skuldkänsla infinner sig om hon inte gjort sångläxan. Denna 

skuldkänsla härstammar från en tanke som vittnar om att ”läraren tagit sig tid för att lära mig 

något, jag själv tar inte detta på allvar och till följd av detta har jag inte utvecklats musikaliskt”. 

Men samtidigt uttrycker Freja att det oftast finns en legitim orsak till varför läxan inte blivit 

gjort, och att det är sällsynt förekommande. Enligt Freja visar läraren stor förståelse inför att 

hon inte alltid är på topp och uppskattar när eleven är rak i kommunikation. Vidare säger hon 

att det ibland kan kännas som att hon gör läxan för sånglärarens skull, för att läraren inte ska 

bli besviken på henne, men att hon då får påminna sig själv om att läxorna är till för hennes 

skull och att det är hennes eget problem om hon inte gör den. Då får hon helt enkelt göra bättre 

ifrån sig nästa gång, hävdar hon. Freja uttrycker att hon oftast är i tid och lämnar in saker i tid, 

med en liten underton av höga krav på sig själv. Freja tillägger att om hon verkligen har 

förhinder i någon mån behöver hon bara meddela detta i god tid och då får hon ett bra 

bemötande tillbaka. Freja uttrycker att kommunikationen med hennes sånglärare för det mesta 

sker smidigt med ett tillägg av ett mystiskt leende som viskar om tillfällen då kommunikationen 

kanske inte skett lika smidigt. Hon delger att nödvändig information ofta uteblir från 

sångläraren, information som hon hade behövt, vilket skapar förvirring. 

 

 

5.2.2.  Förståelse, autonomi och stressorer 

Vid frågan om Freja kan se en mening med sångundervisningen ur ett större sammanhang 

svarar hon att hon i ettan ”mest kom dit och sjöng”, men att ju mer medveten och involverad 

hon blev desto större sammanhang och mening gick det att se. Hon fick ett slags 

utifrånperspektiv där hon såg syftet med sångundervisningen ur ett långsiktigt perspektiv. Till 

exempel uttrycker Freja att hon förstår att vissa övningar är till för att träna stödet och vissa 

övningar är till för att bredda klangen i rösten. Vidare uttrycker hon att hon fått en större 

förståelse för vad som händer med rösten, vilka faktorer och övningar som påverkar vad och 

vad sångövningar är till för. ”Det blir inte bara att man står där och sjunger orden som står på 

pappret, utan det är så mycket mer”. Freja har inte planerat att söka någon vidareutbildning i 

sång och har inte tänkt använda sången professionellt, men vill fortsätta sjunga för att det är 

roligt och då är det bra att utvecklas. Vid frågan om Freja kan se mening ur ett större perspektiv 

gällande de andra ämnena i skolan svarar hon att även om hon inte vet vad hon vill göra i 

framtiden är det bra att ha en bred utbildning bakom sig med mycket kunskap. ”Kunskap är ju 

aldrig någonting dåligt. Det är ju aldrig en tyngd att ha kunskap – bara fördelar”, säger Freja. 

 

I ettan visste hon inte riktigt hur sångkursen var uppbyggd och upplevde att hon på grund av 

det inte visste vad hon ville få ut av kursen, men även om hon inte förstod hur allt hängde ihop 

gavs hon möjlighet till att få en överblick till det samt vad som skulle behandlas och vad läraren 

bedömde. Ju mer hon förstod desto mer kunde hon vara med och bestämma och idag upplever 

hon autonomi i sångkursen i stor utsträckning. Då kan även läraren inkludera henne lite mer 

genom att fråga vad hon tycker eller vad hon själv anser att hon behöver att de ska fokusera på 

från vecka till vecka. Hon upplever inte att de gör långsiktiga planeringar som över till exempel 

en termin, utan jobbar lite mer ”här och nu” eller planerar för ett par veckor fram-över, vilket 

är något Freja uppskattar. Freja tillägger att om de planerar för en längre period framöver och 
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hon inte är nöjd kan hon bli lite mindre motiverad. "Det är spännande att inte veta och att bara 

köra och prova”, uttrycker hon. Freja berättar att hon numera vågar säga ifrån om det är något 

hon inte förstår eller inte vill göra. Även om hon skulle uppleva att låten inte passar henne 

personligen kan de sjunga låten ändå utan att det blir något problem, vilket kan tolkas som en 

sund inställning; att hon inte behöver sjunga låtar hon kan identifiera sig med utan kan kliva ut 

ur sin bekvämlighetszon.  

 

Freja tänker att hon sätter mål i alla kurser i skolan och i allt som hon vill utvecklas i. Hon 

föreslår att en individ ska ställa sig frågan ”Hur ska jag ta mig dit?” och försöker komma på 

tillvägagångssätt. "Till exempel kan man om en vill lära sig en låt på gitarr, öva tio minuter om 

dagen för att till slut sätta den", fortsätter hon. "När vi var små och vi skulle lära oss 

gångertabellen så satte vi ju oss bara ner och övade", säger Freja. Vidare uttrycker hon att "det 

är så vi har gjort sen vi var små - det är en förmåga vi förfinat över åren". Vid frågan om hon 

sätter upp mål genom en liten kort tankeprocess eller om hon skriver ner sina mål svarar hon 

att det sitter i ryggmärgen, eftersom hon gjort det sen hon var liten. Hon tillägger även att "det 

är upp till en själv att genomföra planen och att om man inte följer det så är det ens eget fel, 

men att då vet man ändå vad som ska göras för att nå sitt mål". Målsättning beskriver Freja som 

ett stort problem för henne, för hon har nämligen ofta målbilder, en bild av hur något ska vara, 

vilket egentligen är en bra sak, men målen är oftast för högt satta och det tar hårt på Freja när 

hon inte lever upp till kraven hon ställer på sig själv. Freja får inte hjälp av sina lärare att sätta 

passande mål. 

 

När frågan om stress ställs sprider sig ett leende i Frejas ansikte. ”Min vardag”, säger hon. Freja 

är alltid stressad, även då det inte finns något att stressa över. En förväntansstress är ständigt 

närvarande och stressar ännu mer. En rädsla för att glömma något stressar lite till. Hon beskriver 

hur hon tidigare brutit ihop av stress och känt en tung känsla inom sig som hon kunde börja 

gråta av. Freja visste inte vad hon skulle göra och i stället för att ”bara göra” infann sig stressen 

över att bördan var för stor och hindrade henne från att agera. Symptom som tankar som 

snurrade, att hon blir svettig, får värmeböljor och blir tung i hjärtat. Det som gör Freja stressad 

är prestationsångest och är något som påverkar henne än idag. Freja kallar sig själv för en 

perfektionist som alltid fått bra resultat och det hon strävat efter, men till priset av att ha bränt 

ut sig själv. Hon beskriver hur ett C i betyg var en besvikelse och inget annat än A eller B dög.  

 

Freja gjorde inget annat än att plugga, och när det var "färdig-pluggat" till det ena provet var 

det bara att börja plugga till nästa. När Freja var klar la hon sig i sängen och grät för att hon var 

så extremt trött på att plugga inför prov, vilket skapar en undran om hur nära utbrändhet hon 

var. Vidare berättar Freja om stunder då hon brutit ihop på sånglektionerna, inte på grund av 

sånglektionerna, men i fall då stressen påverkat till den grad att det inte går som förväntat på 

lektionen blir det som "sista droppen" och bägaren rinner över för henne. I det har Freja upplevt 

ett stort stöd ifrån sin sånglärare som understrukit att hon inte behöver vara bäst eller leverera 

bästa resultat, hon behöver inte vara perfekt. Idag har Freja lite mer verktyg för hur stressen 

kan hanteras. Freja försöker slappna av och tänka att det löser sig. Hon ställer sig konkreta och 

lösningsinriktade frågor som: ”Vad är det jag stressar över?” och ”Hur löser jag det här?”, sedan 

gör hon ett schema över vad som ska göras med inställningen att hon ”tar en sak i taget”. 
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5.2.3.  Mental träning och andra strategier 

”…Den tunga punkten”, säger Freja vid frågan om hon får stöd i sitt arbete med självförtroende 

och självkänsla. Självförtroende och självkänsla är något Freja har saknat väldigt länge. Någon 

gång försvann de längs vägen och det tar mycket energi att bygga upp dem igen. 

Sångpedagogen är ett stort stöd för Freja genom att läraren säger saker såsom; ”Lita på att du 

är bättre än du tror, på att du kan mer än du tror och på att det kommer hålla”. Men 

självförtroende är något Freja skulle vilja ha mer kunskap om och verktyg för hur hon kan 

stärka det.  

 

Idag kan Freja se hur mycket hon utvecklats under sin utbildning, vilket hon blir motiverad av 

och tänker att om hon bara tar tag i framförvarande uppgifter kommer hon utvecklas ännu mer. 

Hon försöker motivera sig själv på ett konstruktivt och positivt sätt, men det är lätt att det blir 

med piska i stället. Tidigare i sin utbildning motiverades hon mest av att få bra betyg – om hon 

inte fick A dög hon inte. Om hon inte fick A skulle hon heller inte komma in på den utbildningen 

hon ville, ingenting skulle bli bra och hon skulle till och med få skämmas över att hon hade 

”dålig attityd”, enligt Freja själv. Det skulle vara intressant att gräva djupare i varför hon 

likställt lägre betyg med en dålig attityd och varför djup skam infinner sig då hon inte levererar 

perfekt, men det var uppenbart att det var ett känsligt ämne så jag fick träda försiktigt. Hon 

motiverades även av sin perfektionism. Det tankesättet hänger kvar än idag då hon kan tänka 

att om hon inte sjunger lika bra som sina klasskamrater får hon skämmas över att inte vara lika 

bra som alla andra. Men Freja har blivit tryggare idag och har insett att hon inte kan låta som 

någon annan. ”Varför vill jag låta som henne? Det finns ju redan, det är redan upptaget. Jag 

måste låta som jag gör och jobba med det jag har, och inte förställa till någon annan”. Detta är 

något hon får mycket stöd ifrån sin sångpedagog. 

 

Det stöd Freja har fått i stresshantering från sin sångpedagog är små tips om hur hon ska lösa 

olika situationer. Stresshantering är något som Freja skulle vilja ha mer av eftersom hon är 

stressad i de flesta ämnena och eftersom det är ett stort problem för henne. Avslappning och 

avspänning är något som Freja borde göra mer av, enligt henne själv. Hon tar sig sällan tid till 

att bara sätta sig ner och våga ta en paus. I stället kör hon långa pass med alldeles för korta 

pauser i en cirkel utan ände. I sångundervisningen har hon en bild av att de inte sysslar med 

avslappning, men berättar att även hon bubblat i glasrör vilket hon tror är en form av 

avslappning. Glasröret bubblar hon i både vid uppvärmning och i paus i sångövningen. Då får 

hon slappna av och rösten får vila en stund. Hon brukar även ta ett djupt, lugnande andetag före 

hon ska ta tag i nästa skoluppgift. Enligt Freja är mindfulness inget de jobbar med medvetet i 

sångundervisningen. Men för Freja kan det vara avslappnande att spela piano en stund eller att 

lyssna på instrumental musik. 

 

5.3. Emma 

Emma är 17 år och går andra året på gymnasiets estetiska program och läser huvudinstrumentet 

sång. Hon är inte säker på vad hon vill syssla med i framtiden, men har planer på att studera 

vidare efter gymnasiet. Musik är dock något hon brinner mycket för och hade gärna velat jobba 
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som sångerska. Emma skriver mycket egen musik och egna texter som betyder mycket för 

henne. Hon skriver låtarna genom att sitta vid pianot och kompa sig själv när hon sjunger ut 

idéerna i sitt huvud. 

 

5.3.1.  Identitet, behov och spegling 

Emma talar starkt, snabbt och på ett sätt som om hon försöker projicera en självsäker bild av 

sig själv, vilket vittrar om en osäkerhet. Innerst inne verkar Emma dock vara mer introvert och 

osäker på i fall hon duger eller inte, med extremt höga krav på sig själv. Enligt henne själv 

behöver hon jobba hårt för att få så bra betyg som möjligt för att "lyckas". Hon är inte säker på 

att hon vill lyckas just inom musikbranschen som sångerska, men hon verkar säker på att höga 

betyg är svaret på livet, vilket även är något hon tycks identifiera sig med. Däremot beskriver 

Emma sig som en konstnär som tycker om att uttrycka sig genom att skriva musik och texter. I 

det upplever hon en möjlighet att vara sig själv och göra saker hon själv vill och brinner för, till 

skillnad från allt annat i skolan som hon uttrycker är ett nödvändigt ont. I sociala sammanhang 

beskriver hon sig som den som ofta konverserar med andra, men att det beror på om det är en 

formell respektive informell situation och att den senare gör henne mer bekväm.  

 

Rösten är ett väldigt personligt fenomen, enligt Emma, och hon hävdar att det hon uttrycker 

ofta är något som betyder väldigt mycket för henne och att hon i många fall identifierar sig med 

det. Dock distanserar hon sig från det genom att uttrycka sig med ordet "man" i stället för ordet 

"jag". Det är viktigt att det sker på ens egna villkor, tillägger hon. Emma upplever att tidigare 

lärare aldrig verkade nöjd med hennes prestationer och gjorde ogenomtänkta låtval, varpå hon 

upplevde en diskrepans mellan låtarna och det hon själv ville uttrycka. Hon beskriver hur 

hennes tidigare sånglärare kunde bli irriterad då hon inte levde upp till sångpedagogens 

förväntningar. Läraren ville se en utveckling och ville att de skulle ske på lärarens egna villkor, 

men kraven läraren ställde var för långt ifrån Emma egna behov och önskemål. Detta fick Emma 

att känna ångest och att hon inte dög. Emma kunde tänka ”Varför kan jag inte vilja det som 

sångpedagogen vill?” och ”Varför vill sångpedagogen detta?”. Emma kände krav på att sig att 

leva upp till sångpedagogens förväntningar med känslan av att alla andra elever redan klarat av 

det som hon inte kunde. Hon kände sig sämre än sina klasskamrater. Vid frågan om ifall Emma 

kunde uttrycka detta för sin tidigare sångpedagog svarar hon "Nej". Tidigare sånglärare verkade 

sakna verktyg och språk som passade Emma, och trots att läraren försökte stötta och "pusha" 

kände Emma att det var henne själv det var fel på när läraren uppvisade frustration över att 

budskapet inte gick fram. Emma var noggrann med att säga att det inte var sånglärarens fel, 

utan att det var kommunikationen som brast. Däremot skuldbelade hon sig själv, trots hennes 

relativt mogna och diplomatiska inställning.  

 

Med nuvarande sångpedagog upplever Emma sångundervisningen som mycket mer trygg 

eftersom hon får välja sina egna låtar och då allt sker på Emmas villkor och hon endast får 

guidning på vägen. Emma upplever sig förstådd av sin nuvarande sånglärare och uttrycker en 

osäkerhet över om tidigare lärare delat Emmas självbild eller inte. Tidigare lärare skulle kunna 

ha delat den bilden och varit för fokuserad på Emmas begränsningar i stället för möjligheter. 

Hon var mer osäker i sig själv tidigare, hade inte kommit lika långt som sina klasskamrater och 
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jämförde sig ständigt med dem. Emma upplevde en stress över att det var nytt folk och en ny 

miljö att lära känna som ny på gymnasiet och att samtidigt då blotta sin sångröst, vilken enligt 

henne själv är något av det mest personliga en människa har, gjorde det svårt för Emma. Hon 

upplever att en längre och djupare relation med en lärare gör henne tryggare. Hennes nuvarande 

sånglärare har en tydligare inblick i vem hon är och kan se saker och ting mer utifrån hennes 

perspektiv.  

 

Skulle Emma komma för sent någon gång upplever hon att det inte skulle bli någon stor grej av 

det eftersom lärarna vet att Emma är en elev som ”presterar och vill någonting”. Emma känner 

sig lättad över att lärarna kan se mellan fingrarna eftersom Emma kompenserar för det, men 

uttrycker även att det finns en viss särbehandling och att lärarna favoriserar i viss mån. Hon 

upplever att man kan se vilka som är lite bättre och vilka som är mindre bra, beroende på vilka 

lärarna favoriserar. Emma menar på att vissa elever förtjänar ett strängare bemötande då de inte 

respekterar lärarna och reglerna de satt upp i klassrummet. Hon jämför med elever som av 

”legitima” skäl, till exempel en diagnos, kanske inte borde få ett strängt bemötande utan borde 

mötas med hänsyn och verktyg som skulle kunna göra livet lite enklare. Det räcker kanske med 

att ha ångest i allmänhet, ångest över ett specifikt arbete eller ångest över att gå till skolan 

överhuvudtaget, och det behöver inte ”späs på” av att en lärare hänger ut eleven för något som 

eleven faktiskt inte rår över, anser hon.  

 

5.3.2.  Förståelse, autonomi och stressorer 

Emma ser mening med det mesta som görs på lektionerna, även om det är vissa moment som 

inte är lika klara. Emma har ändå en bestämd uppfattning om att en elev måste göra även de 

moment som ter sig ologiska för en då det är nödvändiga kunskaper för att kunna prestera bra. 

Emmas uppfattning är att det finns ett syfte med allting som görs i musik- och 

sångundervisningen även då Emma själv inte alltid förstår det. Med tidigare sångpedagog var 

det en större del som hon inte förstod syftet med, men upplever att det kanske också berodde 

på att Emma själv inte visste vad hon ville göra. ”Jag ville bara inte göra det. I stället valde jag 

att försöka eftersom alla andra kunde det”, säger Emma med tillägget att det i alla fall var det 

hon trodde att alla andra kunde. Vid frågan om Emma ställer höga krav på sig själv löd svaret 

att: ”Ja, det blir lätt så om man vill prestera”.  

 

Att utvecklas på sina egna villkor är viktigt för Emma och hon upplever att hon till stor grad 

får vara med och styra sångundervisningen. Hon får även lära sig att anpassa sig, vilket enligt 

Emma är en bra färdighet att ha med sig. Det är ju ett givande och tagande med allting, enligt 

henne själv. Hon uttrycker att hon får styra mer nu än med tidigare sångpedagog eftersom 

relationen till läraren är djupare och stabilare nu och att de känner varandra bättre. Emma menar 

på att det är svårare att kompromissa och kommunicera i en relation som är mer ytlig. Emma 

sätter alltid mål, men hon tror ändå att det sker ganska omedvetet. Ibland kan hon tänka att: 

”Om jag fixar detta, så kommer jag fixa detta” och åsyftar då mål och delmål samt en slags 

metod för att ta sig från var hon är nu, via delmålet och fram till målet.  
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När Emma tänker på vad stress är, går tankarna direkt till ångest. Stress för Emma är när det 

blir väldigt mycket av någonting och hon inte vet hur hon ska hantera det och hon ändå måste 

fixa det, som till exempel en deadline i skolan som hon inte har tillräckliga verktyg för att klara 

av. Emma uttrycker att det är mycket stressigt i skolan, fast inte lika mycket i de estetiska 

ämnena som i övriga ämnen. Hon upplever att hon har mycket lättare för musiken och att hon 

därför inte behöver prioritera det på samma sätt – musiken för Emma kommer av sig självt 

eftersom det är roligt. Tidigare i sin utbildning upplevde Emma större stress i musikämnena då 

hon inte fick det stöd hon behövde. I de andra ämnena upplever hon att det är mer stress. Det 

är något hon måste göra för att kunna få en utbildning i framtiden. Enligt Emma är detta mer 

”allvarligt” och är något hon får hantera enligt bästa förmåga. Hur hon hanterar det är dock 

oklart. Det verkar som att hennes strategi är att ”pusha” sig själv; att plugga och plugga och 

återigen plugga för att sätta det önskvärda betyget. Det verkar inte vara en konstruktiv metod 

för henne då hon ignorerar sina signaler. Tidigare hade hon problem med panikångest och 

ångestattacker, men "man får hantera det i den mån det går”, säger Emma återigen. Emma vill 

alltid prestera enligt hennes bästa förmåga och vill alltid göra sitt bästa. Ibland kommer tanken 

om att hon kanske borde ta det lugnt och inse att hon duger som hon är. 

 

Vid frågan om ifall Emma kan ta upp sin stress med sina lärare eller sin mentor berättar hon att 

stressen inte förekommer i skolan eftersom hon där kan ventilera med klasskamrater för stöd. 

Stressen kommer i stället hemma. Vid förslag om att ta upp det med lärare eller mentor för hjälp 

med stresshantering på hemmaplan, uttrycker Emma ett behov av att klara av det på egen hand. 

Det är hennes liv och framtid. Men Emma uttrycker samtidigt att det är det som gör att stressen 

och rädslan inför framtiden dyker upp. Emma uttrycker att det är värt att bli stressad eftersom 

hon får bra betyg. Vid frågan om vad Emma ska göra i framtiden och vad de bra betygen är till 

för, blir hon osäker. Hon berättar om flera olika alternativ, men vill inte binda upp sig nu 

eftersom hon är ung. Emma vill få högsta betyg för framtida utbildning. 

 

5.3.3.  Mental träning och andra strategier 

Lite senare uttrycker Emma dock en rätt hälsosam strategi för att balansera upp stressen. Hon 

berättar att hon övar hon på att släppa taget när hon känner att det inte går längre. Emma tar 

även små pauser ibland och varvar ner med hjälp av musiken samt använder stressen som 

inspiration för att uttrycka sig via sång och skriva musik. Om hon känner att hon håller på att 

misslyckas med något, gör hon sitt yttersta för att ”fixa till det" och går sedan vidare till ett 

annat ämne och försöker lägga mer tid på och prestera bättre där för att få ett bättre betyg. 

 

Självförtroende och självkänsla något som ofta berörs i sångundervisningen, enligt Emma. Hon 

får mycket ”pepptalks” och validering av sin sångpedagog. Enligt Emma tänker och 

överanalyserar hon mycket och därför är det väldigt skönt när läraren kan validera henne i det 

för då kan hon släppa tankarna. Hon får ofta höra att hon duger och att alla har sin egen 

individuella utvecklingsprocess, vilket är bra då hon som sångerska ibland kan se det som en 

tävling; att hon måste vara bättre än sina klasskamrater. Genom att skapa medvetenhet kring att 

hon jämför sig med andra, kan Emma och hennes lärare flytta valideringen till där hon är i 
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stället. Läraren bekräftar henne genom att säga ”Du är bra!” och till slut internaliserar hon den 

tanken. 

 

Enligt Emma försöker lärarna motivera genom stöttande ord och dylikt, men det är inget som 

de berör på ett medvetet sätt, till exempel genom att ge verktyg för hur hon kan motivera sig 

själv. Hur lärarna gör när de motiverar är genom att sätta upp muntliga mål och delmål. Exempel 

på motivation kan vara att lärarna säger: ”Gör du detta så kan du sedan fixa detta”. Hon får 

guidning av lärarna och ork att göra det hon behöver för att nå sina mål. 

 

Enligt Emma berör de inte stresshantering på lektionerna, men hon försöker hantera stressen 

hemma genom att bland annat försöka intala sig själv att hon kommer klara det, sen försöker 

hon ta pauser emellanåt. Stresshantering är något Emma skulle vilja ha mer av i skolan, men 

inte i musikämnena eftersom det är roligt och meningsfullt. Hon tror att stresshantering ofta 

glöms bort i andra ämnen. Hon behöver vägledning i hur hon ska hantera det vardagliga, säger 

hon. Hon tror att lärarna tänker: ”Här har ni nästa arbete, gör detta nu. Sen går ni hem och gör 

ännu mer av det och här är deadline”, vilket upprepas om och om igen i en cirkel utan slut, som 

om de vore robotar. Men hon beskriver också att det hjälper väldigt mycket med musiken och 

uttrycker sympati för att andra kanske inte har ett sätt för att kanalisera sin stress. Emma tror 

inte att de jobbar med avslappning i sångundervisningen, men tycker inte heller att det behövs 

då hon inte är stressad i musikämnena. Vid exempel på avslappningsövningar erinrar sig Emma 

om att det nog är något de berört i sångundervisningen, men hon blir förvånad vid påståendet 

att det går att använda dessa metoder för att minska stress i livet. Mindfulness är något de berör 

hela tiden, enligt Emma, då hon ständigt är närvarande i musiken när hon sjunger. 

 

5.4. Anna 

Anna är 17 år och går andra året på gymnasiets estetiska program och läser huvudinstrumentet 

sång. Anna har vuxit upp i en familj där alla sysslar med musik. Även då hon sjunger mest 

pop/rock så tycker hon även om att sjunga klassisk musik och deltar i olika körer. 

 

5.4.1. Identitet, behov och spegling 

Den fjärde och sista informanten i studien, som kallas Anna, visar sig ha höga krav på sig själv. 

Främst verkar det vara inre krav det handlar om, men då hon berättar om sin bakgrund blir det 

tydligt att dessa krav delvis är internaliserade från hennes sociokulturella uppväxtmiljö. Anna 

beskriver det som att släkt och vänner inte uttryckligen ställer krav på henne, utan är väldigt 

stöttande. Men det verkar som att hon upplever att det finns en viss kultur att leva upp till. Vid 

frågan om hon tycker att kraven är för höga och i fall hon vill göra något annat, förminskar hon 

det hon redan hade uttryckt och sa snabbt att hon tycker det är roligt, med en efterklang av skuld 

och att hon inte ifrågasatt "systemet" tidigare. Däremot uttrycker hon att det känns lättare att 

spela ett annat instrument då hon kan skylla på en yttre artefakt om något går fel, till skillnad 

från när det gäller sång då det är lättare att identifiera sig med sitt instrument. 
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Då rösten är en del av en själv uttrycker Anna att det känns mer om rösten spricker än om 

strängen gnisslar till på en cello. "Det går inte att skylla på instrumentet om det gäller ens röst, 

utan då blir det en själv det är fel på", fortsätter hon. Anna uttrycker dock att hennes sånglärare 

aldrig säger några dåliga saker, utan bara konstruktiva saker hon kan öva på. Jag tolkar det som 

att läraren i fråga i viss mån har lyckats separera person från prestation och har fått eleven att 

känna att hon duger som hon är. Där finns en glädje i att få utvecklas.  

 

Anna uttrycker också en erfarenhet med en tidigare sånglärare där hon upplevde att hon inte 

kunde leva upp till lärarens förväntningar och möttes av en missnöjd eller förvånad reaktion. 

Anna upplevde mindervärdeskänslor och en känsla av att inte duga och fick nästan ursäkta sig 

själv i situationen. Läraren i fråga hade inte verktyg i den situationen att anpassa språket för att 

bättre nå Anna utan upprepade sig med resultatet att hon fick känna sig ännu dummare, som 

om det var henne det var fel på. En ännu tidigare sånglärare till Anna sjöng inte på 

sånglektionerna vilket hon i efterhand saknar i förhållande till lärare som hon upplever i många 

aspekter överför sina värderingar genom att projicera en upplevd sanning, eller som i detta fall, 

ett sångideal. Anna beskriver att läraren nästan projicerade sitt röstideal på henne och att hennes 

röst nästan inte dög förrän hon levde upp till det. Anna berättar att hon haft sin nuvarande 

sånglärare under en så kort period ännu men att hon känner att hon får för lite kritik. Anna tror 

egentligen att det mest är hon själv som tänker att ”jag måste göra bättre ifrån mig” och ”jag 

måste öva mer”.  

 

Anna beskriver en situation i vilken kommunikationen skavde då hon försökte problematisera 

en aspekt av sin röst och sångläraren inte förstod vad hon menade. De talade olika språk och 

Anna fick inte hjälp av läraren att utveckla sitt språk för att kunna göra sig förstådd. Resultatet 

blev att Anna kände sig dumförklarad. Anna beskriver ytterligare en situation med en tidigare 

sånglärare där läraren aldrig var nöjd med det hon presterade utan kom med nya förslag hela 

tiden, trots att hon försökte sitt allra bästa. Sångläraren sa ”Du måste göra så här!” medan Annas 

upplevelse var att hon redan gjorde det. Lärarens uttryckte då en stark förvåning, vilket fick 

Anna att uppleva mindervärdeskänslor och ett behov av att be om ursäkt för sig själv. Anna 

upplever att läraren sade saker utan att mena dem och att en olustkänsla ledde till att hon bytte 

sångpedagog. Anna beskriver dels en oro över att läraren är arg på henne för att hon bytte 

sånglärare samt en känsla av att det är hon själv det är fel på som inte kunde anpassa sig till 

läraren. De pratade olika språk och Anna hade inte verktyg att möta kraven som var satta för 

långt ifrån för vad hon kunde klara av. Anna har en känsla av att läraren hade en dold agenda 

som var långt ifrån hennes behov och önskemål.  

 

I förhållande till sina klasskamrater upplever Anna en högre grad av arbetsbelastning i skolan 

till följd av bilden av att hon är ”motiverad, ambitiös och vill mycket”, enligt henne själv. Anna 

upplever en stor press på sig, men upplever att det inte är lärare som sätter den pressen utan att 

den kommer inifrån och automatiskt. Anna uttrycker dock insiktsfullt att pressen inte kommer 

inifrån och automatiskt från början, utan härstammar ifrån en prestationsbaserad självkänsla 

och en kultur som odlat dessa förväntningar på henne. 
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5.4.2.  Förståelse, autonomi och stressorer 

På frågan om i fall Anna ser meningen med alla kunskapskrav ur ett långsiktigt perspektiv 

svarar Anna att för henne är de till för eventuella vidare studier. Då fick Anna följdfrågan: ”Om 

du inte ser meningen med att göra en viss uppgift i skolan, hur motiverar du dig själv då till att 

göra det? Vad är poängen?” Då svarade hon att hon inte vet varför flera uppgifter och ämnen 

ska behandlas i skolan, det finns inget syfte. ”Det känns inte som att jag kommer ha någon nytta 

av detta i livet. Utan det är mer som att jag måste ha nytta av det när jag ska plugga vidare”, 

säger Anna. Vidare säger hon att ”Det känns ofta som att jag pluggar för att få en bokstav, jag 

pluggar inte för att lära mig det”. Anna uttrycker att skolan är tråkig och att det är för mycket 

som händer överallt. Hon upplever stress av att målet i skolan blir att plugga inför nästa prov 

för att sen bara kunna släppa det. Anna fortsätter med att uttrycka att det inte känns bra eftersom 

hon går i skolan för att lära sig saker och inte bara för att plugga kvällen innan provet, få ett bra 

betyg för att sedan glömma bort det. Fokus blir på ytinlärning och inte djupinlärning. Samtidigt 

uttrycker Anna att hon aldrig varit i en situation då hon inte velat göra en uppgift, men hoppas 

på att hon hade vågat säga ifrån i fall det var något som hon inte ville göra. Anna verkar vara 

en mycket flexibel och anpassningsbar person som gör vad som förväntas av en utan att 

ifrågasätta.  

 

Gällande sångundervisningen uttrycker hon en upplevelse av att det finns en mening med det 

mesta som görs, men att det var mer effektiv undervisning förut då hon lärde sig låtarna hemma 

för att kunna fokusera på annat på lektionstid. Nu lär sångläraren ut låten på lektionen, vilket 

Anna upplever lite som bortkastad tid. Med sin tidigare sångpedagog brukade Anna få frågor 

som: ”Vad betyder texten?” och ”Vilken känsla ska du ha i denna låten och hur ska du förmedla 

det till publiken?”, vilket fick henne att uppleva mening ur ett större perspektiv då hon övade 

på att applicera dessa frågor på andra låtar. Hon analyserar låttexter även med nuvarande 

sångpedagog, men inte i lika stor grad.  

 

Anna upplever att hon och hennes klasskamrater får vara med ganska mycket och styra 

musikundervisningen, framförallt i sångundervisningen gällande val av låtar. "Vanliga ämnen 

får man inte vara med och styra i speciellt mycket", säger hon med tillägget att "De känns mer 

strikta". Sångundervisningen upplevs mer som en fritidssysselsättning, trots att en blir 

betygssatt i ämnet. Anna upplever att de inte arbetar med målsättning i sångundervisningen 

utan att de ”kör bara på” vecka för vecka. Trots att de inte sätter upp mål satsar Anna på högsta 

betyg och Anna tror att hennes lärare vet om det. Men de talar inte om vilka mål Anna har eller 

hur hon ska ta sig dit. Anna beskriver sig som en person som alltid har varit väldigt duktig i 

skolan och aldrig haft problem, men att när hon kom till gymnasiet och hon var väldigt skoltrött, 

sänkte hon sig i de flesta ämnena och det är något som Anna skäms över. Anna fick både sämre 

självförtroende och självkänsla i de flesta ämnena, dock inte i musikämnena. Anna uttrycker 

det som ganska jobbigt men att hon med tiden lärt sig att acceptera och att vara nöjd med 

godkänt. Tidigare var Anna inte nöjd förrän hon fick A i alla ämnen, men nu måste hon sänka 

ribban och vara lite snällare mot sig själv på grund av den höga stressnivån.  
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Vid fördjupning i ämnet Stress svarar hon: ”Min vardag!”, följt av ett skratt. Anna uttrycker sig 

vara väldigt stressad av både sångundervisningen och de övriga ämnena i skolan. Hon upplever 

att stressen och prestationsångesten påverkar människorna runt omkring i stor grad. Hon 

beklagar sig att hennes omgivning får ”ta emot” irritationen som egentligen grundar sig i stress. 

Anna lider av huvudvärk, illamående och en klump i magen. Hon påverkas även av att tappa 

fokus i skolan och att resultatet blir sämre. Men Anna tar inte upp det med sina lärare eller sin 

mentor. Ibland vid stor stress kan det hända att Anna kommer till sånglektionen och inte har 

gjort läxan och får stora skuldkänslor, trots att läraren inte verkar tycka att det är en lika stor 

grej som hon upplever det.  

 

Anna och hennes sånglärare diskuterar aldrig stress eller prestationsångest på ett djupare plan, 

utan på sin höjd kan Anna uttrycka lite besvikelse över att läxan inte blivit gjort och då gör de 

helt enkelt bara något annat. Läraren, som jag förstår det, frågar aldrig varför Anna inte gör 

läxan, kanske är det på grund av att det inte är en stor grej eller för att Anna oftast lever upp till 

förväntningarna på henne, men kanske skulle läraren behöva fråga varför Anna upplever sig 

stressad. Även om en missad läxa inte är något problem är det uppenbart att Anna skulle behöva 

verktyg för att hantera stressen som uppkommer och påverkar henne på det sättet som det gör. 

Anna tycker att relationen till läraren är bra, men inte tillräckligt bra för att helt öppna upp sig. 

 

5.4.3.  Mental träning och andra strategier 

Anna säger att de inte pratar om självförtroende eller självkänsla och tror att det beror på att 

hon känner sig trygg i sig själv. Hon tillägger att det antingen är på grund av hennes goda 

självförtroende som de inte pratar om sådant, eller för att det inte är vanligt att prata om sådant. 

Anna har inte hört talas om att det är något som går att implementera i under-visningen. Hon 

beskriver det som att hon och hennes sångpedagog inte diskuterar sådant som ”sker inuti 

huvudet”. De pratar oftast lite ytligt om hur dagen har varit och sedan sätter de igång med 

sångundervisningen. 

 

Motivation är inget Anna och hennes sångpedagog pratar om. Enligt Anna sker det omedvetet. 

Men hon tillägger också att hon ofta blir motiverad på ett negativt sätt, eller med piska, då något 

går dåligt och hon piskar sig själv att bli bättre. Detta skapar enorm stress i henne vilket hon 

upplever att hon inte får hjälp med i skolan. Hon och hennes sångpedagog har pratat om att det 

är stressigt, men de gör inget konkret åt det utan läraren säger något i stil med: ”Okej, jag 

förstår”. "Det är inte så att man får hjälp med hur en ska hantera stress", tillägger hon. Anna 

upplever att de varken berört avslappning eller mindfulness på sånglektionerna, och definitivt 

inte i övriga ämnen i skolan. Anna säger att när hon tagit del av alla mentala träningsmetoder 

som nämnts (Bil. 1) känner hon lite besvikelse över att de inte berört någon av metoderna i 

hennes sångundervisning eller i de övriga ämnena. Hon tror att de hade kunnat hjälpa henne 

mycket. Anna använder många av metoderna omedvetet och automatiskt, men upplever att det 

hade varit mycket utvecklande om de hade pratat om det och skapat medvetenhet kring 

metoderna.  
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5.5. Sammanfattning 

Samtliga informanter verkar ha en relativt självmedveten och mogen syn på sig själva. De 

tenderar dock att beskriva sig själva utifrån hur andra hade beskrivit dem och hur de förhåller 

sig till konventioner, sociala strukturer samt inre och yttre förväntningar, i stället för att beskriva 

sig själva utifrån inre behov, motivation och önskningar. De tenderar också att prata mer om 

sina brister än om sina förmågor. 

 

Deltagarna i studien uttrycker att de vill ha en empatisk, förstående lärare som vill elevens 

bästa. En lärare som pushar när det behövs, men som också tar hänsyn till elevens behov och 

individanpassar utbildningen. Informanterna vill få uppleva att det är deras utbildning och att 

de får vara med och styra. Med individanpassning vill informanterna även att lärarna ska ha 

förmåga att anpassa språk och verktyg efter person och situation. De vill ha hjälp med att skilja 

på person och prestation för att inte identifiera sig med sina prestationer eller sin sångröst. 

Informanterna uttrycker en önskan om att inte bli tvingade till att göra någonting eller bli någon 

som de inte är. En lärare ska vara omtänksam, bra på att lyssna och kunna prata om annat än 

sång. Läraren behöver även kunna spela piano och ge genomtänkta individanpassade låtval. 

Kemin måste stämma med sin lärare, uttrycker informanterna vidare. Läraren får inte vara 

sträng eller dominerande. Läraren får inte heller projicera sin egen sanning eller röst på eleven. 

Informanterna vill känna att läraren är där för att den vill det och inte för att den bara ”gör sitt 

jobb”. En lärare måste kunna variera sin undervisning och definitivt inte ge samma läxa till alla 

elever bara för att det är enkelt eller kräver en mindre insats. 

 

Samtliga informanter upplever att deras sånglärare har de egenskaper de eftersöker, men att det 

alltid finns rum för förbättring. De negativa egenskaperna har flera informanter upplevt hos 

tidigare lärare men de får i stor utsträckning sina behov tillgodosedda med nuvarande lärare. 

Alla uttrycker även en upplevelse av att deras sånglärare till stor del delar den bild av dem 

själva som de har av sig själva, till skillnad från tidigare lärare och lärare i övriga ämnen. 

 

I temat "Mening, Autonomi och Stressorer" frågade jag deltagarna vad de tror allt som görs i 

skolan är till för och på vilket sätt de förväntar sig kunna tillämpa kunskapen i sina liv. Jag 

frågade även om till vilken grad de får vara med och styra sin undervisning och om de jobbar 

kortsiktigt eller långsiktigt. Det visar sig att samtliga informanter upplever större känsla av 

sammanhang och mening med skoluppgifter i musikämnet än i övriga ämnen i skolan. De 

övriga ämnena vet de inte riktigt vad de ska ha för nytta av i framtiden mer än att få ett högt 

betyg så att de kan studera vidare senare i livet. Deltagarna verkade till stor del identifiera sig 

med höga betyg. Endast en deltagare, Freja, uttryckte att kunskap aldrig är tungt att bära och 

att det är roligt att lära sig nya saker. Några av informanterna uttrycker även att vissa saker 

måste en elev principiellt göra för att klara av kursen men att de till stor del upplever att lärarna 

är lyhörda och öppna för att bygga kursen tillsammans. Informanterna uttrycker även en tillit 

till att lärarna vet vad de gör och att lärarnas metoder samt stoffet i undervisningen är 

genomtänkta. Deltagarna upplever att de arbetar mer kortsiktigt och inte så mycket långsiktigt. 

En deltagare, Julia, uttryckte att hon inte skulle vilja jobba mer långsiktigt då hon kanske inte 
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skulle tycka om planeringen och därmed tröttna på ämnet, därför gillar hon att inte veta vad 

som komma skall så att man blir överraskad. 

 

I detta temat hände något mycket fascinerande. Samtliga informanter tog upp saker som att 

stress är lika med vardag, att psykisk ohälsa hindrar en från att prestera i skolan, rädsla för att 

studiebidraget ska dras in och rädsla för att inte bli sedd eller hörd. En elev pluggar och pluggar 

för att få den bokstaven som bekräftar ens egenvärde och glömmer av kunskapen dagen efter 

provet. Stressen i skolan har genererat panik- och ångestattacker, dålig självkänsla, huvudvärk, 

illamående, skuldkänslor och orimligt höga krav. 

 

Under temat ”Mental träning och andra strategier” har frågor berörts som handlar om vilka 

verktyg informanterna har för att hantera inre och yttre stimuli. Vid genomgången av de olika 

mentala träningsmetoder som var med i intervjuguiden (Bil. 1) reagerar samtliga studenter med 

förvirring vid de flesta av metoderna. Vid förklaring av att de förmodligen sysslat med de flesta 

metoder, men att det skett omedvetet, minskar förvirringen. I stort verkar det som att 

informanterna i ganska låg utsträckning har medvetna och konstruktiva verktyg att hantera inre 

och yttre stimuli. Informanterna visar tydligt destruktiva exempel på hur de hanterar stress och 

för högt satta krav, genom att ignorera sina signaler och köra vidare som om det inte finns något 

alternativ. 
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6.  Diskussion 

I följande avsnitt problematiseras studiens metodval, validitet och reliabilitet, resultat samt 

förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1. Metoddiskussion 

Kvalitativt semistrukturerade intervjuer ansikte mot ansikte behöver inte ha varit det bästa 

metodvalet i studien, även då det upplevdes som det mest logiska valet då jag var intresserad 

av människors subjektiva livsvärld. Då kvalitativa intervjuer till stor del bygger på och är 

beroende av forskarens föreställningar och tolkningar (Rennstam & Wästerfors, 2015), är det 

omöjligt att garantera att resultatet är en objektiv tolkning av informanternas faktiska 

upplevelser, även då det såklart varit målet.  En ogenomtänkt nickning kanske bidrar till att 

informanten ”spär på” sin upplevelse. Eller, ett ogenomtänkt ifrågasättande, till exempel 

”Jaha... Hur menar du då?”, kan få informanten att tveka på sin egen upplevelse och förminska 

den eller släta över det. Å andra sidan om intervjuaren inte ger någon respons till informanten 

kan det också påverka informanten genom att en bidrar till en upplevelse hos individen att 

forskaren är ointresserad eller inte riktigt lyssnar, vilket kan leda till att informanten känner sig 

obekväm och inte öppnar upp sig till den grad en forskare skulle vilja. Det kan vara en mycket 

känslig situation där intervjupersonen skulle kunna dra tillbaka sitt medverkande på grund av 

en obehags- eller osäkerhetskänsla. 

 

I början av studien övervägdes att skicka ut enkät. Vid enkätundersökning hade informanten 

kunnat sitta trygg bakom sin datorskärm och svarat i sin takt och förmodligen hade det genererat 

fler informanter. En större massa enkätrespondenter hade kunnat skapa ett mer tillförlitligt 

resultat. Risken med enkät är att den insamlade datan hade kunnat bli alldeles för tunn och 

intetsägande. Enkäter ska gå fort att göra, och är det för uttömmande frågor riskerar forskaren 

att informanter hoppar över frågan eller i värsta fall avbryter sitt medverkande. Vid 

intervjusituation finns möjlighet att förklara frågorna på ett annat sätt om det är något som är 

otydligt för informanten. Oavsett hur många pilotstudier som genomförts, där eventuella 

tvetydigheter i frågorna undersökts och reviderats, går frågor alltid att tolka på olika sätt. I en 

intervjusituation ansikte mot ansikte går det att revidera intervjuguiden (Bil. 1) under intervjuns 

gång, genom att exempelvis ställa dynamiska följdfrågor (Kvale, 1997) eller till exempel ta bort 

frågor i intervjun som informanten redan svarat på och ge utrymme för informanten att utveckla 

sitt svar och delge forskaren sin inre värld.   

 

Observation hade kunnat vara ett alternativt metodval eller ett kompletterande sådant. Vid 

observation skulle inte informanterna ges samma möjlighet till att putsa till informationen via 

tal som de kan i en intervjusituation, utan då ges möjlighet att observera dem i stunden och 

analysera om kongruens eller inkongruens existerar mellan ord och handling. ”Observationer 

kan vara användbara då man vill veta om människor verkligen gör det som de säger sig göra 

eller beter sig på det sätt de säger. Observationer är emellertid också beroende av hur människor 

uppfattar det som sägs” (Bell, 2016, s. 224). Precis som Bell skriver hade min närvaro och 
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tolkning vid observation kunnat färga resultatet, vilket såklart även är fallet i en kvalitativ 

intervjusituation som är beroende av forskarens föreställningar och tolkningar (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Då en viss inkongruens uppstod mellan det informanterna i intervjuerna sade 

och uttryckte via ickeverbal kommunikation hade observation varit ett intressant komplement 

för att vidare undersöka vad denna inkongruens berodde på, men det snarare av nyfikenhet än 

av nödvändighet. 

 

Baserat på den begränsade omfattningen av examensarbetet samt mitt intresse för människors 

subjektiva upplevelse av verkligheten lämpade det sig bäst att välja bort enkät och att välja 

observation eller kvalitativt semistrukturerade intervjuer. Observationer valdes slutligen bort 

till förmån för intervjuer på grund av ett intresse att få ställa både tematiska och dynamiska 

frågor med möjlighet att få observera både verbal och ickeverbal kommunikation, vilket inte 

hade gått vid enbart observation under en lektion. Vid mer tid hade observation varit ett bra 

komplement till intervjuerna.  

 

6.2. Validitet och reliabilitet 

Intervjuernas insamlade information har kritiskt granskats för att öka tillförlitlighet och giltighet 

(Bell, 2010). Kvalitativa intervjuer är dock beroende av forskarens föreställningar och 

tolkningar (Rennstam & Wästerfors, 2015). Även narrativ analys, vilken går ut på att ta del av 

informanters subjektiva inre värld, gör att resultatets användbarhet blir begränsat. Den 

teoretiska bakgrunden samt tidigare forskning stödjer mycket av den information som framkom 

i resultatet och visar därför på att informationen har substans. Däremot hade en ny 

intervjusituation med nya informanter kunnat generera helt andra svar och pekar därför på låg 

reliabilitet. Om samma intervju med samma informanter genomförts en gång till hade en ny 

erfarenhet eller en ny insikt kunnat färga deras världsbild och genererat ett annat svar (Bell, 

2010). "Den kunskap som förvärvas i ett visst sammanhang är inte automatiskt överförbar till 

eller jämförbar med kunskap från andra sammanhang" (Kvale, 1997, s. 47). Kunskapen som 

man får fram i en intervju är relationell och existerar mellan två eller flera punkter; ett subjekt 

och ett objekt, en person och dess omvärld eller en intervjuperson och intervjuobjekt (Kvale, 

1997). 

 

Studien har bearbetats abduktivt, vilket innebär att teorin vilken studien vilar på och de resultat 

som framkommit påverkat varandra och att studien formats efter dessa två komponenter. Efter 

att studien genomförts och bearbetats har det framkommit att intervjuguiden (Bil. 1) kunnat 

revideras ytterligare för mer specifika frågor som mer direkt angriper studiens syfte. Däremot 

är studiens syfte något som vuxit fram under processens gång med utgångspunkten och intresset 

av att studera individers subjektivt upplevda världar; vilket bemötande informanterna upplever 

sig få från sina lärare, hur de upplever undervisningen i skolan, om de upplever sig stressade 

och vilka verktyg de har för att hantera eventuell stress. 
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6.3. Resultatdiskussion 

Under resultatdiskussion problematiseras resultatet i förhållande till teoretisk bakgrund och 

tidigare forskning. 

 

6.3.1. Identitet, behov och spegling 

Samtliga informanter verkar relativt självmedvetna genom att de kan se sig själva utifrån och 

kan diskutera vilka de är på ett mer objektivt plan. Jag upplever dock att de beskriver sig själva 

utifrån hur andra ser på dem eller hur de upplever att de förhåller sig till samhällets 

konventioner, eller till en i skolan homogen norm (Westling Allodi, 2002). Det verkar som att 

de förhåller sig till en diskursiv praktik, där subjektet är samhället, klasskamrater eller skolan 

och objektet är huruvida de lever upp till subjektets förväntningar på dem (Stensmo, 2007). De 

uttrycker sig väldigt begränsat utifrån sitt inre; vilka behov, drömmar och rädslor de har. Vidare 

beskriver de sig själva baserat på den första bilden eller intrycket de upplever att andra får av 

dem och distanserar sig ofta från det de säger genom att uttrycka sig i termer av ”man”; ”Man 

gör ju så gott man kan” i stället för ”Jag gör så gott jag kan.” Detta kan ju dock vara, precis som 

Westling Allodi (2002) hävdar i sin studie, endast ett fragment av det informanterna upplever 

och är villiga att dela med sig av. Det kan även bero på att deltagarna i studien upplever det 

motsägelsefulla i skolan mellan rättigheter och skyldigheter (Westling Allodi, 2002), där 

tyngdpunkten tycks ligga mycket på vilka skyldigheter de upplever sig ha. 

 

Att identifiera sig med sin sångröst var något alla deltagare gjorde i olika utsträckning. Freja 

uttryckte att rösten är en del av en själv och således går den inte att separera från individen 

vilket gör att det är lätt att bli självkritisk och få sämre självkänsla om den inte "håller måttet". 

Detta berörs även av Brown V. Brisola & Engler Cury (2015) vilka hävdar att rösten är ett 

samlat uttryck av en individs livserfarenheter och visar individens egenskaper, livsstil, 

värderingar, försvarsmekanismer och trosföreställningar. Enligt Emma är det lätt att identifiera 

sig med rösten och att det hon uttrycker via sång betyder väldigt mycket för henne. Med tidigare 

sångpedagog upplevde hon att hennes röst blev kritiserad och tog det personligt, men med 

nuvarande sångpedagog blir hon stöttad i identitet, självförtroende och självkänsla genom att 

hon får möjlighet att uttrycka sin kreativitet genom att skriva egna låtar och få styra vad de ska 

göra på sånglektionerna. 

 

Vidare beskrev de dock en ganska bra relation till sin sångpedagog och det verkar som att dessa 

lärare möter eleverna i deras proximala utvecklingszon genom att inkludera eleven i urval av 

undervisningsinnehåll samt att individanpassa språk och verktyg (Säljö, 2000, 2015; Mars, 

2016). I studiens resultat framgår dock inte om eller hur deltagarnas lärare kartlägger deras 

tidigare förvärvade språk och verktyg eller elevernas upplevelse av eventuell kartläggning, 

vilket Mars (2016) hävdar är en nödvändig del i elevers lärandeprocess. Sånglärarna verkar till 

stor del hjälpa eleverna att öka känsla av sammanhang genom att stimuli verkar mer begripliga, 

hanterbara och meningsfulla än i övriga ämnen. Kanske upplever musiklärarna mindre stress 

och större professionell frihet i sitt arbete på grund av att både lärare och elever känner att ämnet 
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är meningsfullt och därför får elever kanske ett större driv till att dedikera sin tid till övning och 

behöver därmed inte stressa för att uppnå kurskriterier.  

 

Sånglärarna verkar inte lika styrda av måluppfyllelse som av lärande jämfört med deltagarnas 

övriga lärare i andra ämnen än musik, och kanske leder det till att lärarna kan vara mer 

närvarande i stunden (Shen et al., 2015), ha ett högre fokus på kunskapsinhämtning och att 

kvalitén av lärande ökar (Torrance, 2007; Ferm Almqvist et al., 2017) genom att lärarna i högre 

grad kan inkludera eleverna och stödja deras personliga utveckling (Brown V. Brisola & Engler 

Cury, 2015) och utveckling av autonomi, vilket i sin tur minskar känslo- och 

beteendesvårigheter, ökar känsla av sammanhang och verkar hälsofrämjande (Nilsson, 2014; 

Poulou, 2014; Antonovsky, 1979, 1987). Detta går bland annat att se i narrativet av Julia vem 

upplever sig mer motiverad i sångundervisningen än i övriga ämnen (Brown V. Brisola & 

Engler Cury, 2015), upplever med stöd från musiklärarna än från övriga lärare, upplever större 

KASAM och lägger ner mer tid på det än vad hon gör på andra ämnen och kanske därmed 

lättare uppnår mål med mindre ansträngning. 

 

Att flera av informanternas lärare visar förståelse när en elev har en dålig dag ger informanterna 

upplevelsen av att de duger som de är och att det är okej att göra misstag vilket kanske kan 

bidra till att eleverna vågar visa upp sina prestationer före de nått önskad nivå. Detta får vi bland 

annat se i narrativet av Anna där hon berättat att hennes lärare uttrycker förståelse då hon av 

någon anledning inte gjort läxan. Även Freja uttryckte en trygghet i hur hon och hennes 

sångpedagog har börjat "peta" i sången men att hon upplever frihet att utmana gränserna. När 

deltagarna jämför med andra lärare, tidigare sångpedagoger eller lärare i övriga ämnen, 

uttrycker de en känsla av att inte ha blivit mött på samma sätt, av att de talat olika språk eller 

inte fått det de behöver och inte fått styra över vad som ska ske på lektionstid. Eleverna har då 

i lägre grad blivit mötta i sin ZPD och därmed har krav antingen överstigit eller understigit 

elevernas förmåga vilket skapat interna och externa konflikter (Hakvoort & Friberg, 2015), 

stress och prestationsångest. Informanterna har även upplevt brist på KASAM vilket skapat 

diverse psykisk ohälsa och andra känslosvårigheter (Antonovsky, 1987; Olsson et al., 2006; 

Poulou, 2014). Julia berättade om ett tillfälle då en av hennes lärare hade gjort om en uppgift 

till en "E-uppgift" för att möta Julias behov, vilket talar för att läraren såg hennes behov i den 

stunden. Däremot beskrev Julia även en rädsla för att bli straffad vid de tillfällen då hon inte 

orkat prestera vilket Nilsson (2014) hävdar är en av riskfaktorerna för hälsa. 

 

Emma beskrev en situation med tidigare sångpedagog som aldrig verkade vara nöjd med hennes 

prestationer. Emmas upplevelse var att hon aldrig kunde leva upp till lärarens förväntningar 

vilket skapade överstimulans där stimuli varken var begripliga eller hanterbara (Antonovsky, 

1979, 1987) för henne, vilket i sin tur skapade en inre konflikt som Emma förtryckte. Kanske 

gjorde hon det för att hon inte hade verktyg att förstå vad som hände, för att hon trodde att det 

var hon själv det var fel på eller kanske i syfte att upprätthålla någon slags anknytning, social 

ordning (Hakvoort & Friberg, 2015), dogm eller norm (Kvale, 1997). Emma upplevde brist på 

trygghet och vågade inte uttrycka vad hon kände, vilket kan peka på att läraren misslyckats i 

uppdraget att möta Emma i hennes proximala utvecklingszon och skapa de ramar för henne 

som Mars (2016) hävdar kan generera både frihet och trygghet. Enligt Westling Allodi (2002) 
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kan en elevs identitet och självuppfattning hotas om eleven upplever misslyckande i att leva 

upp till skolans förväntningar på prestation. Brown V. Brisola & Engler Cury (2015) hävdar 

dock att sång kan stödja en individs identitet och bidrar till kommunikation. Här finns därmed 

ett motsatsförhållande, men då Emma upplevde prestationsångest, skam och brist på KASAM 

talar det för att de negativa stressorerna tog över i situationen. 

 

Flera av deltagarna i studien var väldigt försiktiga med att uttrycka sig kritiskt om andra lärare 

och om metoder och verktyg som inte passade dem väl. Informanternas retorik och tankegångar 

skulle kunna vara mognad och en insikt av att alla människor talar olika språk och använder 

olika verktyg. Det kan även vara ett sätt för informanterna att upprätthålla ett grundläggande 

behov av anknytning till sin lärare (Wennberg, 2010). Att Emma inte vågade uttrycka sina 

känslor för lärare kan tala för obalans i anknytnings- och utforskandesystemet (Wennberg, 

2010). Ur ett annat perspektiv går det att tolka som att informanterna upplevde sina lärare 

inneha någon form av maktposition vilken de inte ville ifrågasätta, speciellt fick jag den 

upplevelsen när informanterna talade om övriga lärare än nuvarande sångpedagoger. Emma 

uttryckte diplomatiskt, i fallet med hennes sånglärare, att det inte var lärarens fel, utan att de 

talade olika språk, men sedan skuldbelade hon ändå sig själv genom att säga "...så, det var ju 

på mig", och tillskrev omedvetet därmed läraren makten och sanningen (Kvale, 1997). Detta 

kan även ses som brist av autonomi då Emma inte styrdes inifrån eller var oberoende av läraren, 

utan tvärt om styrdes av lärarens bemötande och påverkades i allra högsta grad av lärarens 

beteende (Torrance, 2007). Enligt Nilsson (2014) är brist av autonomi hälsoskadande och 

hennes exempel på riskfaktorer för hälsa är otillfredsställande relation till sin lärare samt 

exkludering. Även Antonovsky (1987) och Olsson et al. (2006) stödjer detta i påstående att en 

svag känsla av sammanhang, i vilken upplevelse av autonomi innefattas, kan leda till sjukdom 

eller psykisk ohälsa.  

 

Anna uttryckte att det finns en dold agenda i klassrummet av att läraren projicerar sitt eget 

röstideal på eleven och att hennes prestationer och röst inte dög förrän hon levde upp till det. 

Detta kan tala för att läraren projicerat en objektiv sanning av hur en röst ska låta och därmed 

reproducerat det förflutna genom användandet av förhandskonstruerade modeller (Stensmo, 

2007) vilket begränsade Anna i hennes möjlighet till uttryck för kreativitet (Brown V. Brisola 

& Engler Cury, 2015). Det skulle också kunna vara läraren som kände begränsad professionell 

frihet och stress över att hinna med allt som ska göras i kursen vilket kan ha lett till att läraren 

mer eller mindre omedvetet flyttat fokus från lärande till måluppfyllelse (Torrance, 2007; Ferm 

Almqvist et al., 2017). Det kan i sin tur tala för överstimulering hos läraren, att läraren inte var 

i sin proximala utvecklingszon och därmed reproducerade sina tidigare kunskaper och brast 

därmed i sin förmåga att identifiera elevens proximala utvecklingszon (Mars, 2016).  

 

Då styrdokumentet till stor del bestämmer vad elever ska lära sig och reproducerar normer och 

homogenitet och sätter stor press på både lärare och elever kan det te sig enklare och 

energisparande att få Annas röst att anpassa sig till normen än att anpassa lärandet efter Annas 

förutsättningar och behov (Westling Allodi, 2002). I situationen med Annas sånglärare var 

kraven från läraren långt ifrån hennes proximala utvecklingszon. Sångpedagogen var nog, ur 

ett perspektiv, icke riktigt närvarande mentalt sett, vilket bidrog till att Anna fick diverse 
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känslosvårigheter (Poulou, 2014) och upplevde ingen, eller brist på, KASAM (Antonovsky, 

1987) samt fick inte hjälp till autonomi (Ryan & Deci, 2000; Shen et al., 2015). Sångpedagogen 

brast i att använda ett språk som eleven förstod, och brast därmed i sin mediering, och Anna 

vågade inte uttrycka hur hon upplevde lärarens beteende, vilket gjorde att läraren fortsatte i 

samma spår och gick därmed miste om möjligheten till konstruktiv konflikthantering med 

påföljande utveckling (Hakvoort & Friberg, 2015). Anna trodde att det var henne det var fel på 

som inte kunde leva upp till lärarens förväntningar, när det egentligen var lärarens uppgift att 

anpassa förväntningarna efter Annas proximala utvecklingszon. Det är inte alltid så lätt att 

identifiera hur en elev uppfattar sin lärare, men ju större tillit som finns dem emellan desto 

tryggare borde eleven kunna känna sig att uttrycka sitt inre.  

 

Krockar i kommunikationen är nog en ganska vanlig situation mellan en lärare och en elev, och 

mellan människor i allmänhet, i synnerhet, när olika kulturer möts. I Hakvoort & Friberg (2015) 

beskrivs konflikter som en mental eller fysisk kamp inom en person eller mellan flera personer. 

Konflikter uppstår på grund av motstridiga behov, drifter, önskningar, inre eller externa krav 

som orsakar att en eller flera parter går in i reaktion eller agerar utifrån sitt blockerade önskemål 

(Hakvoort & Friberg, 2015). Det ingår i lärarens uppdrag att skapa ett gott 

kommunikationsklimat; "Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i 

sin språk- och kommunikationsutveckling" (Skolverket, 2011, s. 11). När en lärare hamnar i 

situationen att den brister i mediering av kunskap, språk eller verktyg, bör läraren uttrycka detta 

ärligt och ödmjukt så att eleven inte tror att hon/han själv brister i kunskap eller förmåga. 

Studien av Brown V. Brisola & Engler Cury (2015) talar för att sång kan bidra till förbättrad 

kommunikation, dels genom att man genom sången kan kommunicera känslor på ett sätt som 

inte går att göra via tal och då det distraherar från destruktiva tankemönster. Det i sin tur kan 

bidra till möjligheten att; observera en situation eller känsla på ett öppet sätt (Hatchard et al., 

2017); att öka förståelse för andras beteenden samt att kommunicera sina behov i stället för att 

kritiskt döma andras beteenden (Göthlin & Widstrand, 2015 i Hakvoort & Friberg, 2015). 

 

Anna upplevde mindervärdeskänslor då tidigare sånglärare hade mött henne med missnöje eller 

förvåning då Anna inte förstod vad läraren ville åt och då lärarens förväntningar var för långt 

ifrån Annas proximala utvecklingszon, förutsättningar och behov. Lärarens uppgift i Annas fall 

var att stödja henne i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011), men läraren 

brast av någon anledning. Läraren i detta fallet kanske inte var medveten om sitt beteende och 

var därmed heller inte närvarande för vad som pågick inuti Anna, vilket skapade kognitiv 

dissonans och känslosvårigheter i Anna, vem även brast i de sociala förmågorna att uttrycka 

detta för sin sånglärare (Poulou, 2014). Enligt Mars (2016) ger språket möjlighet att beskriva 

och problematisera mer abstrakta fenomen. Av det kan man dra slutsatsen att språket och 

språkutveckling är av stor betydelse för en individs möjlighet att identifiera och problematisera 

inre och yttre stimuli för ökad begriplighet och hanterbarhet. Anna hade kunnat gagnas av Non-

Violent Communication-modellen i syftet att identifiera hennes upplevelse i den givna stunden 

och att kommunicera den till läraren (Göthlin & Widstrand, 2015 i Hakvoort & Friberg, 2015). 

Konflikten som uppstod i Anna borde tillvaratagits och setts som en möjlighet till utveckling 

för både individen och skolans praktik (Hakvoort & Friberg, 2015).  
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Även mindfulness är något Anna hade kunnat hjälpas av i denna situationen i syftet att 

observera sina känslor på ett öppet sätt vilket kan minska risken för att agera i affekt (Goldin et 

al., 2012; Grossman et al., 2004, i Hatchard et al., 2017), vilket i sin tur kan skapa bättre 

förutsättningar för att använda NVC-modellen och vice versa. Läraren kan i Annas situation ha 

brustit i att hjälpa henne till autonomi, vilket kan ha påverkat eleven till att bli för beroende av 

lärarens bedömning (Torrance, 2007), vilket ytterligare kan ha begränsat Annas förmåga att 

identifiera sina egna känslor och behov (Poulou, 2014; Göthlin & Widstrand i Hakvoort & 

Friberg, 2015). Denna situation kan ha varit hälsoskadande för Anna då hon upplevde att kraven 

översteg hennes förmåga och att relationen till läraren upplevdes som otillfredsställande då 

läraren inte var ett stöd för henne i den givna situationen (Nilsson, 2014). Annas identitet och 

självuppfattning kan ha riskerats då hennes upplevelse var att hon inte levde upp till lärarens 

förväntningar på prestation (Westling Allodi, 2002).  

 

6.3.2.  Förståelse, autonomi och stressorer 

Som konstaterat tidigare i avsnittet om tidigare forskning, behöver eleven uppleva begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet för att uppfylla kriterierna för känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1987; Olsson et al., 2006). Om KASAM uteblir eller om kraven överstiger 

individens förmåga och om individen dessutom inte har verktyg för att hantera stressorer eller 

kognitiv dissonans, skapas en negativ stress inom individen (Berg och Hörman, 2004) och kan 

vidare leva till fysisk och psykisk ohälsa (Antonovsky, 1987; Barnombudsmannen, 2003). För 

att undvika att negativ stress skapas är det därför av yttersta vikt att undervisningen 

individanpassas till varje elevs proximala utvecklingszon för att krav varken ska överstiga eller 

understiga elevens förmåga. Inre och yttre stimuli behöver te sig logiska, konsekventa och 

tydliga för eleven för att förebygga välmående och för att undvika sjukdom och psykisk ohälsa 

(Antonovsky, 1987; Olsson et al., 2006). En fråga att problematisera här blir om undervisning 

går att individanpassa till den grad att negativ stress går att undvika fullt ut, eller om kognitiv 

dissonans alltid kommer uppstå oavsett vilka verktyg individen har.  

 

Med hänsyn till forskare vilka antagit ett konfliktperspektiv och förespråkar konflikter som 

naturliga och som en möjlighet till utveckling (Hakvoort & Friberg, 2015), borde konflikter, 

stressorer och kognitiv dissonans tas vara på som just källa till utveckling. Enligt Antonovsky 

(1987) handlar inte begripliga och hanterbara stimuli om önskvärdhet, utan om att en individ 

har resurser att möta, ordna och förklara både väntade och oväntade inre och yttre stimuli. Det 

kan alltså te sig värdefullt att se konflikter, stressorer eller kognitiv dissonans, som en 

informationskälla och möjlighet till personlig utveckling och ökad självkännedom. Då sång 

bidrar till personlig utveckling och ökad självkännedom kan sångundervisning på ett mer 

medvetet sätt skapa dessa möjligheter genom att individen får fördjupad medvetenhet, distans 

från svårigheter och blir mer närvarande och medveten om kropp och känslor (Brown V. Brisola 

& Engler Cury, 2015). Detta kan även vara ett sätt att eftersträva en mer inkluderande och 

hälsofrämjande skola, där man medvetet använder och problematiserar konflikter och stressorer 

i syftet att söka hälsa, salutogenes, eftersom ökad begriplighet, hanterbarhet och autonomi 

verkar hälsofrämjande (Antonovsky, 1987; Nilsson, 2014). 
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Enligt Polou (2014) krävs en närvaro av läraren för att stötta eleven, vilket jag inte bara tolkar 

som fysisk närvaro utan även mental dito, utan vilken ökar elevernas känslo- och 

beteendesvårigheter. Eleven behöver lära sig förstå och hantera både inre och yttre stimuli på 

ett medvetet och konstruktivt sätt (Antonovsky, 1987). I narrativet av Anna framgår att hon 

försökte uttrycka sig kring sin röst och att sångläraren inte förstod vad hon menade. I den 

situationen hade Anna behövt hjälp av läraren att utveckla sitt språk (Mars, 2016), men läraren 

kanske inte kunde se situationen utifrån utan brast i verktyg att mediera till eleven och brast i 

förmåga att möta eleven i dess ZPD (Säljö, 2000, 2015; Mars, 2016). I en inkluderande och 

hälsofrämjande skola hade en lärare kanske brutit ner situationen ytterligare för att på ett 

medvetet sätt (Mars, 2016) ge eleven adekvata verktyg och inte bara lämnat eleven i sin känsla 

av otillräcklighet. Även om lärare och elev inte kan nå konsensus i samtliga situationer, speciellt 

med tanke på stressen och begränsningen av måluppfyllelse, finns verktyg för en individ att 

appropriera i målet att öka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1987). 

Att inte hjälpa eleven i den här situationen kan bidra till att eleven känner sig avvisad eller inte 

respekterad (Westling Allodi, 2002). 

 

Lösningen i Annas situation är inte att språk och verktyg precis anpassas efter hennes redan 

förvärvade kunskaper i syftet att krockar i kommunikation eller stressorer inte ska uppstå, för 

det kommer uppstå ändå, enligt Antonovsky (1987). Att undvika stressorer leder till att elever 

inte lär sig hantera utmaningar och svårigheter, vilka inte är totalt individanpassade eller exakt 

i deras ZPD, och därmed rustas inte elever med verktyg för livet utan "curlas" och riskerar brist 

av KASAM och vidare fysisk eller psykisk ohälsa (Antonovsky, 1987). Vid frågan om studiens 

deltagare kan diskutera stressorer, konflikter och känslor som stress och prestationsångest eller 

brist av begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet med sina lärare, uttrycker de att de inte 

pratar om så djupa saker med sina lärare, och speciellt inte med lärare i övriga ämnen än sång. 

Om de är stressade ignorerar informanterna detta och jobbar ännu hårdare, vilket kan tala för 

normativa tankesystem (Kvale, 1997) eller obalans i anknytnings- och utforskandesystemet 

(Wennberg, 2010).  

 

Att ge elever strategier att själva identifiera interna och externa konflikter och stressorer kan 

hjälpa elever att appropriera förmågan och modet att våga uttrycka sina behov inför sina lärare 

i syftet att problematisera det, skapa medvetenhet kring det och utvecklas från det (Hakvoort & 

Friberg, 2015; Brown V. Brisola & Engler Cury, 2015). Det kan öka känsla av sammanhang, 

inkludering, autonomi och verka hälsofrämjande (Nilsson, 2014). Däremot, med hänsyn till 

invanda mönster och det traditionella synsättet av obehag inför konflikter och normavvikelser, 

kan nog konflikter och stressorer ses som något normavvikande, som att en individ har 

emotionella problem eller beteendeproblem vilket många människor försöker undvika så långt 

det går (Nilsson, 2014; Hakvoort & Friberg, 2015). Att välkomna konflikter är dock ett 

nödvändigt ont i syftet att sträva mot framtiden framför att reproducera det förflutna (Stensmo, 

2007) där individen ofta tyr sig till traditionella, normativa tankesystem genom att mer eller 

mindre omedvetet försöka utrota, ignorera eller förtrycka konflikters och stressorers existens 

till förmån för att upprätthålla och reproducera sociala ordning (Hakvoort & Friberg, 2015). 
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Av vad som framgått i resultatet är informanternas stimuli delvis logiska, konsekventa och 

tydliga för informanterna, men där finns även motsatsen. Informanterna upplever en negativ 

stress i flera ämnen i skolan och beskriver att de inte förstår varför flera av skoluppgifterna ska 

göras. Julia beskriver en situation i vilken hon önskade att hennes lärare skulle motivera för 

henne varför hon skulle läsa en bok från 1960-talet som för henne var helt irrelevant, där hennes 

upplevelse var att kraven var för långt ifrån hennes proximala utvecklingszon. Flera informanter 

beskriver hur de gör de givna skoluppgifterna oavsett vad de själva har behov av, eftersom deras 

examen och framtid är beroende av höga betyg. Alternativt gör de uppgifterna för att undvika 

rädslan för att studiebidraget ska dras in.  

 

Svaret på framtiden ligger i vad de presterar nu, enligt flera av informanterna, och för att säkra 

framtiden måste de offra nuet och hantera stress, en känsla av att inte duga och annan psykisk 

ohälsa, genom ignorans eller att pressa sig själv långt över hälsosamma gränser. Därmed saknar 

de till stor del hanterbarhet (Antonovsky, 1987); medvetna, konstruktiva verktyg och strategier 

för att hantera inre och yttre stimuli. I en individs proximala utvecklingszon ska resurser finnas 

för att kunna appropriera nya kunskaper och verktyg (Säljö, 2000; Säljö, 2015; Mars, 2016), 

eller för att kunna hantera stimuli. Har inte eleven internaliserade resurser behöver hon ta hjälp 

av någon i omgivningen, exempelvis en lärare (Säljö, 2000). Informanterna i studien upplever 

dock till stor del sig mötta i sin proximala utvecklingszon av nuvarande sångpedagoger vilket 

stöttar utvecklingen av deras identitet, självkänsla och självförtroende samt minskar 

prestationsångest (Brown V. Brisola & Engler Cury, 2015). I övriga ämnen och med tidigare 

sångpedagoger har informanterna blivit överstimulerade och tvingats appropriera kunskap de 

inte haft resurser för att förvärva då lärare brustit i sin mediering, vilket skapat negativ stress i 

informanterna (Antonovsky, 1987; Barnombudsmannen, 2003).  

 

Musikundervisningen för informanterna i studien är högst relevant eftersom de tycker det är 

roligt, ser glädjen i att utvecklas och eftersom de ser mening med det de gör för framtida 

sysselsättning som studier eller hobby. De upplever till stor del att kraven ligger inom räckhåll 

för dem och att de har verktyg att nå dem. Samtliga informanter upplever att de till stor del har 

inflytande över sin sång- och musikutbildning (autonomi), medan de i övriga ämnen upplever 

att det är mycket striktare och att det inte ges något utrymme för att uttrycka sin åsikt eller för 

att få vara med och styra sin utbildning. Detta leder till att eleverna upplever större KASAM i 

musikutbildningen respektive mindre i de andra ämnena.  

 

Julia uttryckte en önskan om att få slippa allting som gjordes i skolan utöver musiken och 

hävdade att meningen med att som görs är skolan sker eftersom att det är förutbestämt, vilket 

stöds av postmodernisternas teorier om det gamla paradigmet där det förflutna reproduceras 

genom att förhandskonstruerade modeller styr och leder samhället (Stensmo, 2007). Även 

Westling Allodi (2002) hävdar att normer och homogenitet reproduceras genom 

styrdokumenten. Kurskriterier i skolan accepteras som något givet i stället för att konstrueras, 

uppfattas och valideras genom praktiken i en lokal kontext (Kvale, 1997; Torrance, 2007). 

Julias utbildning kan därmed innebära en riskfaktor för hennes hälsa då hon upplever sig 

skoltrött och skolan inte lyckas skapa en inkluderande och hälsofrämjande utbildning för henne 

(Nilsson, 2014). Hur långt skolan behöver gå är dock en annan diskussion och enligt Skolverket 
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(2011) kan inte skolan ensam förmedla alla de kunskaper eleven behöver utan endast skapa "de 

bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling" (s. 

8).   

 

Även då deltagarna verkar uppleva större KASAM i musikämnena, vilket i sig är fantastiskt 

och motiverar vidare studier på hur man kan överföra det till andra ämnen, uttryckte Julia, vilket 

verkade stämma för fler deltagare, att hon inte ville jobba långsiktigt då hon kanske skulle 

tröttna på ämnet. Detta skulle kunna tala för en lägre känsla av meningsfullhet, eller autonomi. 

Det kan å andra sidan tala för att sången har en lugnande effekt på dem (Brown V. Brisola & 

Engler Cury, 2015) och att de upplever högre acceptans för, och kan vara mer närvarande i, 

nuet (Hatchard et al., 2017). Eleverna har dock rätt att vara med och styra sin utbildning, detta 

måste innebära att de ska få vara med att konstruera, uppfatta och validera sin utbildning (Kvale, 

1997). Men denna medvetenhet och motivation tycks saknas hos deltagarna, vilka trots större 

upplevelse av KASAM litar blint till att lärarna sitter på en objektiv kunskap och att de inte 

vågar ifrågasätta denna (Kvale, 1997; Rudel & Gerson, 1999). När en känsla av förmåga, 

autonomi och anknytning infinner sig, med hjälp av en lärares medvetna närvaro, kommer 

individen att vilja vara aktiv och engagerad i sin egen utbildning och utveckling (Ryan & Deci, 

2000) vilket i sin tur kommer verka hälsofrämjande (Antonovsky, 1987; Nilsson, 2014). Då 

kan skolan kan vara en fantastisk plattform för personlig utveckling, inkludering och sociala 

interaktioner. Stensmo (2007, s. 233) hänvisar till Dewey som hävdar att "utbildning är en av 

de viktigaste institutionerna för att utveckla och bibehålla ett demokratiskt samhälle". 

 

I relationen till lärare i övriga ämnen samt tidigare sånglärare uttryckte informanterna en tillit 

till att lärarna satt på någon slags objektiv kunskap (Stensmo, 2007) och att lärarna alltid visste 

vad de gjorde även då de själva inte förstod syftet. Detta talar för en tro på en diskursiv praktik 

där makten och ansvaret ligger utanför ens egen lokala kontext (Stensmo, 2007). Det talar även 

för en lägre grad av autonomi hos informanterna, då de till stor del var beroende av att få 

instruktioner från sin lärare (Torrance, 2007). Att till viss del vara beroende av en mer kunnig 

person med ämneskunskaper och förmågan att se vad eleverna behöver för verktyg och 

artefakter är inte något dåligt i sig, utan en nödvändighet för att inte reproducera gammal 

kunskap och gå miste om utveckling (Mars, 2016). Däremot kan en lägre grad av autonomi 

skada hälsan, minska känsla av sammanhang och bidra till ökade känslo- och 

beteendesvårigheter samt till att elever blir passiva till sin egen utbildning och känner sig 

alienerade eller exkluderade (Antonvosky, 1987; Ryan & Deci, 2000; Poulou, 2014; Nilsson, 

2014).  

 

Vidare var det något de inte ifrågasatte, trots att de i intervjuerna uttryckte en stor stress över, 

och brist på förståelse för, varför de behövde göra något de inte upplevde mening med. Enligt 

postmodernismen finns flera sanningar, och inte bara en, eftersom kunskap är beroende av dess 

skapare och dess mottagare och existerar mellan ett subjekt och ett objekt (Rudel & Gerson, 

1999). Att lära ut en kunskap som informanterna i studien upplever motstånd till verkar då vara 

ett förlegat sätt att se på kunskap, makt, ansvar och individen. Informanterna delgav att de 

motiveras till att göra skoluppgifter för att det är bestämt att det ska vara så och för att det står 

i kriterierna (Ferm Almqvist et al., 2017). Förhandskonstruerade modeller styr deras utbildning 
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till stor del, tidigare i ännu större utsträckning, och skapar problem vilka inte går att lösa genom 

att reproducera det föregångna (Stensmo, 2007).  

 

Flera av informanterna beskriver hur stress är en del av deras vardag, och enligt 

Barnombudsmannen (2003) och Antonovsky (1979, 1987) kan detta leda till sjukdomar på 

längre sikt. De teoretiska ämnena orsakar eleverna stress och prestationsångest eftersom de ser 

begränsad till ingen mening med studierna, varken ur ett närperspektiv eller ur ett långsiktigt 

perspektiv. De upplever att de har begränsad rätt att ifrågasätta det som läraren säger åt dem att 

göra, och gör uppgifterna för att inte bli straffade på något sätt. Trots hur mycket skolan har 

utvecklats genom åren, finns det alltså kvar en slags maktposition inom skolan där lärarna 

indirekt talar om för eleverna att deras åsikt är mindre viktig, att deras egenvärde sitter i yttre 

faktorer och att de inte duger om de inte presterar. Om eleven känner sig ointresserad, stressad 

eller av andra anledningar inte har förmågan att leva upp till kraven i skolan förmedlar skolan 

till viss del att det är eleven det är fel på och att det är eleven som ska anpassa sig efter skolan, 

vilket kan hota elevens identitet och självuppfattning (Westling Allodi, 2002).  

 

Skolan är skyldig enligt styrdokumenten att individanpassa undervisningen och ge stöd till de 

elever som av olika skäl inte klarar av att leva upp till kraven, men i slutändan blir det ofta i 

praktiken ändå eleven som måste leva upp till kraven. Detta kan leda till att elever blir 

begränsade i sin personliga utveckling och utveckling av autonomi och därmed blir mer 

beroende av sina lärare vilket är en av riskfaktorerna för hälsa (Torrance, 2007; Nilsson, 2014). 

Anna beskrev att hon upplevde att kraven var för låga (understimulering) vilket även det kan 

skapa negativ stress. Enligt informantens egen utsaga vägs det dock upp av att hon upplever 

stor mening med sitt musikutövande, vilket ger henne ett driv att utmana sig själv. En kan dock 

debattera huruvida hon faktiskt upplever KASAM och om det inte är den här negativa stressen 

som piskar på henne, om hon har en känsla av att inte duga och att hon måste leva upp till sin 

kulturs förväntningar på henne. 

 

Enligt Skolverket (2011, s. 13) är skolans mål att ”varje elev ska utveckla sin självkännedom” 

och detta är någonting sång kan stötta (Brown V. Brisola & Engler Cury, 2015). Ju mer en 

individ är medveten om och känner sig själv desto mer logiska blir både inre och yttre stimuli. 

Om informanterna i fråga exempelvis hade vetskap om hur negativ stress kan yttra sig och att 

det kan bero på brist av KASAM, kan de få verktyg att snabbare agera på ett konstruktivt sätt 

för att öka KASAM och därmed minska stress och risk för framtida ohälsa. Här i ligger en stor 

möjlighet och ett stort ansvar för skolan och, som jag ser det, en lösning genom att ge elever 

verktyg för att identifiera behoven själva. För att åstadkomma det här bör lärare stötta elevers 

utveckling av autonomi, då blir eleverna mindre beroende av lärarna (Torrance, 2007) och får 

större möjlighet att ta ansvar för sig själv (Stensmo, 2007). När barn och ungdomar spenderar 

så mycket tid av sina dagar, under många år, verkar det logiskt att denna tid sätter stora avtryck 

på en individs utveckling. Verksamma inom skolan har chans att förstärka, komplettera eller 

rekonstruera den uppväxtmiljö barn och ungdomar har med sig hemifrån. Skolan är en spegel 

av samhället, och vice versa. 
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6.3.3. Mental träning och andra strategier 

Mental träning är något som pågår hela tiden och kan ske på ett medvetet eller omedvetet sätt 

och ske i positiv eller negativ bemärkelse. I läroplanen för gymnasiskolan (Skolverket, 2011) 

står det att kunskapskraven och skolans mål är till för att förbereda eleverna och ge dem verktyg 

för att kunna arbeta och fungera i samhället. Det borde inkludera mental träning och andra 

strategier för elevers allsidiga utveckling, med målet är att varje individ ska förebygga 

långsiktig hälsa genom exempelvis medveten och konstruktiv stresshantering för att undvika 

sjukdom eller psykisk ohälsa (Barnombudsmannen, 2003; Galla et al., 2015). En allsidig 

utveckling vilken ska förbereda elever för livet borde även, vilket tidigare nämnts, inkludera 

konflikthantering och mindfulness där skolan aktivt synliggör, medvetandegör och jobbar med 

stressorer och konflikter för ökad känsla av sammanhang i en inkluderande och hälsofrämjande 

skola (Nilsson, 2014). Sång bidrar till individers allsidiga, eller holistiska, utveckling då 

aktiviteten integrerar många olika aspekter av en individ (Brown V. Brisola & Engler Cury, 

2015). Goldin et al. (2012) och Grossman et al. (2004) hävdar att mindfulness kan bidra till att 

en individ inte agerar lika mycket i affekt eller grubblar lika mycket i stressfulla situationer (i 

Hatchard et al., 2017). En individ kan tack vare mindfulness observera situationen mer utifrån 

och reagera mer med öppenhet och medkänsla för sig själv och sin situation i stället för att inta 

en dömande position (Kabat-Zinn, 1982 i Hatchard et al., 2017). 

 

De flesta av informanterna hade låg uppfattning om vad mental träning är. När de fick höra om 

olika former av mental träning som att arbeta med självkänsla, mindfulness, inre och yttre 

motivation, målsättning och stresshantering framkom en låg medvetenhet om dessa 

träningsmetoder. Informanterna upplevde att de hade berört flera av metoderna på lektionerna, 

fast på ett omedvetet sätt och att de inte fått möjlighet till att appropriera dessa till en egen 

resurs (Säljö, 2000; Säljö, 2015; Mars, 2016). Till exempel berättade Emma att mindfulness är 

något de berör konstant i sångundervisningen eftersom hon ständigt är närvarande när hon 

sjunger, en medvetenhet som även går att ta del av i studien av Brown V. Brisola & Engler 

Cury (2015), men samtidigt uttrycker hon en stor stress inför alla skolämnen, vilken dock inte 

är lika stor i musikämnena.  

 

Emma vill inte ta upp sin upplevda stress med lärarna eftersom hon vill klara det på egen hand 

och hon hävdar att det är värt att uppleva stress om hon får bra betyg, vilket kan tala för hög 

känsla av meningsfullhet men också hög känsla av prestationsångest. Det kan också tala för 

obalans i anknytnings- och utforskandesystemet där Emma väljer att stänga inne stressen och 

fokusera på att utforska världen i stället för att uttrycka sina behov (Wennberg, 2010). Om 

Emma och hennes sånglärare hade pratat mer medvetet och målinriktat om exempelvis 

mindfulness på sånglektionerna hade hon kunnat appropriera denna strategin till internaliserad 

kunskap och på så vis kanske kunnat reducera stress och ångest på egen hand, även på 

hemmaplan, i syftet att söka hälsa och därmed minska risk för psykisk eller fysisk ohälsa 

(Antonovsky, 1987; Barnombudsmannen, 2003; Nilsson, 2014; Galla et al., 2015; Hatchard et 

al., 2017). 
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Även om informanterna i studien upplever högre grad av KASAM i musikämnena, upplever de 

även stress och prestationsångest samt att de identifierar sig med sin sångröst. Mental träning, 

exempelvis mindfulness och konflikthantering, kan ge deltagarna och andra elever verktyg att 

öka upplevd KASAM och minska stress och ångest (Antonovsky, 1987; Ryan & Deci, 2000; 

Olsson et al., 2006; Hatchard et al., 2017). I narrativet av Julia framkommer att hon är rädd för 

att bli straffad, exempelvis att få studiebidraget indraget, då hon inte alltid orkar leva upp till 

skolas förväntningar. I den situationen hade Cohens (1995, 2005) konflikthanteringspyramid 

kunnat bidra med ett mer grundligare arbete i förbyggande av Julias inre och yttre konflikter 

och krav (i Hakvoort & Friberg, 2015). Diskussioner om Julias självkänsla och djupt liggande 

föreställningar i kombination med Non-Violent Communication-modellen (Göthlin & 

Widstrand, 2015 i Hakvoort & Friberg, 2015) och mindfulness (Hatchard et al., 2017) hade 

kunnat bidra till ökad begriplighet och hanterbarhet av stimuli för Julia.  

 

NVC-modellen hade kunnat öka begriplighet genom att Julia skulle få hjälp med att sätta ord 

på sina upplevelser. Mindfulness hade kunnat öka Julias känsla av hanterbarhet genom att 

observera sina ångestkänslor på ett öppet sätt med medkänsla och utan att döma känslan, 

situationen eller sig själv (Baer, 2005 i Hatchard et al. 2017). I sångundervisning finns en stor 

möjlighet att kanalisera känslor genom att, likt en skådespelare, gå in i en roll och "äga" 

låttexten i syftet att, utöver att bli en bättre artist och sångare, frammana en känsla vilken man 

kan observera utan att döma eller förtrycka i en trygg, accepterande miljö (Brown V. Brisola & 

Engler Cury, 2015; Hatchard et al., 2017). Att diskutera och problematisera dessa ämnen med 

en vuxen hade kunnat bidra till ökad meningsfullhet genom att någon hade sett och lyssnat på 

henne och genom att hennes upplevelser hade kunnat sättas i ett större perspektiv.  

 

Även de andra deltagarna i studien hade kunnat hjälpas av både NVC-modellen och 

mindfulness i syftet att öva på att identifiera vad de känner, att våga uttrycka det för sina lärare 

samt för att minska stress och ångest. Dessa verktyg är inte begränsade till att användas inom 

musikämnet. Att utnyttja upplevd KASAM i sångundervisningen och musikens läkande kraft 

och kombinera detta med mental träning, exempelvis konflikthantering eller mindfulness, kan 

leda till att elever internaliserar eller appropierar dessa verktyg, en kompetens som sedan kan 

överföras även till andra ämnen. Detta står inte i motsatsförhållande till styrdokumenten och 

hindrar inte måluppfyllelse utan kan bland annat ingå i kurskriterierna för "Instrument/Sång 1-

3" (Skolverket, 2011) där kurserna ska behandla musikalitet eller musikalisk tolkning samt 

konstnärligt och personligt uttryck. Minfulness, konflikthantering och andra strategier kan även 

bidra till elevers ökade självkännedom, till deras allsidiga utveckling, förbereda dem för livet 

efter skolan samt ge dem kunskaper som kan användas i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv 

(Skolverket, 2011). 

 

6.3.4. Avslutande reflektioner 

Emma uttryckte att hon inte ville ha hjälp med att hantera sin stress och att hon upplevde det 

som väl investerad tid att vara så stressad eftersom hon får bra betyg. Emmas betyg bekräftar 

alltså hennes egenvärde och visar att hon är någon att räkna med eftersom hon presterar väl 

under press och stress. I skolämnen utöver sång- och musikundervisning uttryckte hon att hon 
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upplever låg känsla av sammanhang men att hon gör uppgifter ändå eftersom hon måste få bra 

betyg – eller som Julia uttryckte det; "för att det är bestämt att man ska lära sig och ha det i 

skolan". ”Varför gör elever inte uppror mot hela systemet?”, frågar jag mig, och inser snabbt 

att de då hade blivit underkända, fått studiebidraget indraget och satt många käppar i hjulen för 

sig själva och sin framtid. Det råder ett spänningsförhållande inom skolan mellan det gamla 

paradigmet och dess syn på kunskap, makt, ansvar och individen, och det nya paradigmet där 

ansvaret och makten ligger hos individen och i den lokala kontexten (Kvale, 1997; Stensmo, 

2007). Individer upplever mindre KASAM i skolan och försöker slå sig fria men hålls fast av 

det gamla paradigmets bojor. De straffas om de inte lever upp till skolans och det gamla 

paradigmets förväntningar och de belönas om de offrar sitt nu och sin hälsa för en reproduktion 

av det förflutna, för en verklighet som är tillverkad (Kvale, 1997), för en objektiv verklighet 

som till stor del inte reflekterar intresset hos individen, som inte strävar mot framtiden och som 

till stor del bara skapar nya problem (Stensmo, 2007). 

 

Detta är något jag noterat hos många människor jag mött; att det nu existerar en slags modefluga 

att vara stressad och att man ska prestera så mycket som möjligt för att få bekräftelse och 

belöning så att man känner sig värdig att existera och så att man blir framgångsrik. När jag har 

frågat vänner och bekanta om de uppskattar deras stressiga situation har de nästan uteslutande 

svarat ja, men när jag sedan frågat dem vad som skulle hända om de stannade upp så svarar 

majoritet att de hade blivit deprimerade, att de hade blivit så stressade eller ångestfyllda av att 

inte ha något att göra. Eller så kan de inte ens sätta sig in i konceptet att inte konstant prestera. 

Vissa människor har till och med svarat med den där blicken när det ser ut som att "ingen är 

hemma". 

 

Varför är så många individer idag så stressade och ser stress som något positivt och känner sig 

produktiva när de offrar sitt välmående för stressen? Vad är det som gör att så många individer 

får prestationsbaserad självkänsla, är utsvultna på bekräftelse och mår dåligt när de inte blir 

sedda eller inte får belöning för prestation? Är det på grund av spänningsförhållandet mellan 

det gamla paradigmet; där normer, homogenitet och centraliserad makt och ansvar förespråkas; 

och det nya paradigmet; vilket bygger på olikheter, inkludering och decentraliserad makt och 

ansvar? Eller är det för att så många har obalans i anknytnings- och utforskandesystemet där 

anknytningssystemet är mer aktivt vilket leder till att människan i princip är utsvulten på kärlek 

och behöver upprätthålla anknytning till sin omvärld för att inte riskera sin existens? Eller är 

det dessa två teorier ihop som bidrar till låg känsla av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (anknytning och autonomi)? 

 

Och slutligen, varför får inte dessa teorier större fokus i skolan och i lärarutbildningarna? 

Kanske kan det vara på grund av tidsbrist, omedvetenhet eller behovet av att reproducera det 

föregångna. Verktyg för ökad förståelse och hantering av inre och yttre stimuli samt ökad känsla 

av anknytning och autonomi är inte något skolan ensam kan förmedla, men en mer 

decentraliserad makt, ansvar och utbildning kan vara en god start i strävandet mot framtiden 

och det postmodernistiska paradigmet. 
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6.4. Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att forska om hur processer i hjärnan påverkar motivation, autonomi 

och anknytningssystemet respektive utforskandesystemet samt självreglering i 

lärandesituationer och även hur det förhåller sig till KASAM, för att skapa kunskap om hur 

undervisning kan ske mer i linje med hur hjärnan fungerar och vad som främjar hälsa ur ett 

holistiskt perspektiv. 

 

Vidare studier behöver göras gällande varför många elever upplever skillnad mellan estetiska 

ämnen och teoretiska ämnen; varför många upplever mer KASAM i, och anknytning till, 

musikundervisning än i övriga ämnen, samt hur skolan kan omstruktureras för att skapa större 

KASAM för elever. En vidareutveckling av denna studie kan vara att komplettera med 

KASAM-formuläret/enkäten (Antonovsky, 1987) för att få ett annat perspektiv än min egen 

tolkning av informanternas utsagor och även att observera ur ett fenomenologiskt 

förstapersonsperspektiv vad eventuell inkongruens i verbal respektive ickeverbal 

kommunikation beror på. I denna studie kan även biokemiska ämnen som kortisol- och 

oxytocinnivåer mätas. 
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Bilagor - Intervjuguide 
 

Identitet och behov 

1. Hur skulle du beskriva dig själv?  

1b. Upplever du att din lärare har samma bild av dig? 

2. På vilket sätt och till vilken grad tror du din undervisning påverkas av vad din lärare har för 

uppfattning om dig? 

3. Vilka kvalitéer/egenskaper tycker du att en lärare ska ha? 

3b. Tycker du att dina lärare har de egenskaperna? 

4. Får du dina behov tillgodosedda av dina lärare?  

4b. På vilket sätt/På vilket sätt inte? 

5. Om du får önska, vad hade du velat att din lärare skulle göra annorlunda/ytterligare? 

5b. Vad önskar du mer av på dina lektioner? / Vad önskar du mindre av? 

 

Kommunikation/Spegling 

6. Om du känner att du har gjort fel, (till exempel glömt göra läxan, inte kommer i tid, inte 

lever upp till lärarens krav) hur bemöter din lärare dig då? 

6b. Hur påverkar lärarens reaktion dig? 

7. Om din lärare tycker att du har gjort något fel, på vilket sätt märker du det då? Säger läraren 

något speciellt eller beter sig på något speciellt sätt? 

7b. Hur påverkar lärarens reaktion dig? 

8. Beskriv en situation i vilken du upplevde att kommunikationen fungerade optimalt mellan 

dig och din lärare:  

8b. Hur tror du din lärare tänkte kring situationen? 

9. Beskriv en situation i vilken du upplevde att kommunikationen inte alls fungerade mellan 

dig och din lärare:  

9b. Hur tror du din lärare tänkte kring situationen? 

 

Förståelse/Medvetenhet 

10. Hur mycket får du vara med och styra din undervisning (Från lektion till lektion/under en 

termin)? Beskriv på vilket sätt (ett par exempel ang till exempel låtar, moment, genrer, mål): 

11. Förstår du vad allt ni gör på lektionen är till för? (Kunskapskrav, uppvärmningsövningar, 

specifika moment m.m.) 

11b. Om nej/delvis: skulle du vilja ha en tydligare förklaring från din lärare, så att du mer 

involveras i processen? 

11c. Vad tror du är meningen med allt som görs på lektionerna? 

11d. Vågar du säga ifrån om du inte hänger med eller om det är nånting du inte vill göra? 

11e. Om Ja: Hur reagerar din lärare när du uttrycker dina tankar och känslor? 

12. På vilket sätt tror du att du kommer ha nytta av alla kunskapskrav, och allt du lär dig på 

lektionerna, i livet?  
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Stress 

13. Om jag säger ordet stress, vad tänker du på då? 

14. Känner du dig stressad i skolan över till exempel att få ett visst betyg, eller att prestera något 

som du inte orkar eller känner att du klarar av? 

15. På vilket sätt påverkas a) du, b) din utveckling och c) dina resultat av om du är stressad eller 

har en dålig dag? Kroppsliga/mentala symptom, läxor, betyg 

16. Beskriv två eller fler situationer i vilka du är stressad eller nervös, eller dylikt, där din lärare 

hjälper respektive stjälper dig i att hantera de känslorna: 

17. Hur märker du om din lärare är stressad eller har en dålig dag till exempel? 

17b. Hur påverkas du av det? 

17c. Hur påverkas undervisningen av det? 

 

Mental träning 

18. Vilka av följande mentala träningsbegrepp har du prövat att arbeta med (inom eller utanför 

din musikutbildning)? Välj ett eller flera:  

 

a) Att sätta mål hur en tar sig dit  

b) Avslappning/avspänning  

c) Inre dialog  

d) Målbilder/visualisering 

e) Spänningsreglering – arousal - höja den psykiska energin  

f) Självförtroende och Självkänsla 

g) Självmedvetenhet 

h) Motivation 

i) Koncentration 

j) Copingstrategier 

k) Affirmationer 

l) Kognitiv beteendeterapi 

m) Stresshantering 

n) Meditation/Mindfulness 

 

19. Vad är mental träning för dig? 

20. Berätta lite om hur du och din lärare jobbar med mental träning på lektionerna: (Ta gärna 

inspo från listan och till exempel. berätta på vilket sätt punkterna i listan implementeras i 

din undervisning) Tips! Ofta har man testat på de flesta punkterna i listan, om än det kan ha 

skett begränsat och inte alltid medvetet eller i positiv bemärkelse. 

21. Hade du önskat mer mental träning?  

22. Om du är a) stressad eller b) har en dålig dag eller c) är ointresserad – vad har du för 

strategier för att ”komma runt det”, för att motivera dig själv eller för att leverera? 

23b. Hur reagerar din lärare om du uppvisar motstånd? 

23c. På vilket sätt hjälper/stjälper din lärare dig? 
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