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Sammanfattning 

I detta arbete har det gjorts en studie kring elevers motivation till att sjunga. Tidigare 
forskning kring motivation till att musicera tas upp samt motivationsteori inom inre- och yttre 
motivation. Fyra gruppintervjuer har gjorts med högstadieelever som går musikprofil med 
antingen klassisk inriktning eller popinriktning. Resultatet visar att det som i första hand 
motiverar till att sjunga är att det är roligt. Att få sjunga tillsammans med andra och känslan 
av att lyckas är andra faktorer som skapar motivation. Resultatet visar också att rädsla för att 
misslyckas och press från andra minskar motivation. Slutligen diskuteras resultatet mot 
tidigare forskning där begrepp som autenticitet behandlas och avslutas med en diskussion 
kring hur lärare kan hjälpa sina elever med deras motivation.  

Nyckelord: sång, sjunga, inspiration, motivation, förebilder, sångglädje, musikundervisning, 
autenticitet 
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1. Inledning 

Under alla år jag har sjungit har jag motiverats av glädjen i att sjunga. Känslan av att skapa 
musik tillsammans med andra och att få beröra en publik har varit min största motivation. Jag 
har inspirerats av andra sångare, deras röster och förmåga att förmedla men försökt att behålla 
min egen identitet i min röst. I perioder har jag känt mig osäker på min förmåga och tvekat på 
om jag ska fortsätta, något som jag tror många som musicerar kan känna igen sig i. I mitt 
arbete som sångpedagog har jag mött elever som motiveras till att sjunga på olika sätt. En del 
har haft ett tydligt mål med sin sång som att söka till musikgymnasium, öva inför en audition 
eller att lära sig sjunga som en viss artist. Andra motiveras av att de tycker att det är roligt att 
sjunga. Jag har mött elever som har känt sig duktiga på att sjunga och upplevt att sången har 
stärkt dem men jag har också mött elever som har känt att sången är något de känner sig 
osäkra i och som ger dem en press på sig själva. Det har funnits en rädsla hos eleven att 
misslyckas och göra fel och därför har eleven tappat en del av glädjen i musiken.  
 
På ämnet motivation finns mycket forskning och många andra studentuppsatser. Ersson & 
Lindberg (2017) skriver i sin studentuppsats om motivation till att lära och beskriver det egna 
intresset och glädjen i musiken som viktiga faktorer för att känna en inre tillfredställelse och 
vilja att utvecklas. Jungert (2017) pratar om motivation till att göra skoluppgifter och 
beskriver inre motivation som det egna intresset för själva skoluppgiften medan yttre 
motivation kan visa sig i yttre krav som strävan efter ett visst betyg. Att försöka förstå vad ens 
elever motiveras av tror jag är viktigt som lärare för att kunna ge en bra undervisning. Vad 
som motiverar till övning och vilken typ av motivation som driver elever att vilja utvecklas 
inom sång har varit inspirationen till detta arbete.  

Jag har studerat både klassisk sång och sång inom populärmusikaliska genrer och har upplevt 
olika sätt att undervisa men även olika syn på övning. Inom just sång har jag upplevt ett större 
fokus på artister som förebilder inom populärmusikaliska genrer medan det i klassisk sång har 
varit mer fokus på tekniska färdigheter. I samband med detta har jag även upplevt att 
motivationen varit olika och därför kan det vara intressant att undersöka om det finns någon 
skillnad i motivation beroende på om det är studier inom klassisk musik eller populärmusik.  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2. Motivation och musik 

Människor motiveras till handling på olika sätt och inom motivationsforskning pratas det ofta 
om inre- och yttre motivation (Vallerand, 2012). Enligt Psykologiguiden (2018) beskrivs inre 
motivation som en drivkraft att göra något för att det är intressant. Lusten att göra något eller 
ta reda på något är exempel på inre motivation. Om du däremot drivs av att göra något för att 
få en belöning eller drivs av rädsla för negativa konsekvenser kallas det yttre motivation 
(Psykologiguiden, 2018). Att göra något för någon annans skull, för att få bekräftelse från 
någon annan eller att agera på grund av tvång är exempel på yttre motivation. 

2.1 Teoretiskt perspektiv - Self-Determination Theory (SDT) 
Self-Determination Theory (SDT) är en motivationsteori som baseras på orsaker till varför 
människor agerar (Deci & Ryan, 2000). Teorin är en så kallad organisk meta-teori som 
beskriver människan som aktiv i sin natur, strävande efter att utveckla sig själv där miljön 
personen vistas i antingen kan ge näring eller störa den personliga utvecklingen. Sambandet 
mellan den växande människan och den sociala miljön är det som förklarar motivation, 
beteende och utveckling (Deci & Ryan, 2015).  

SDT fokuserar inte på mängden motivation utan typen av motivation och delar upp 
motivation i tre typer: intern motivation, extern motivation och amotivation (Deci & Ryan, 
2000). Vid intern, eller inre motivation, drivs människor att agera för att de tycker att det är 
intressant eller roligt (Deci & Ryan, 2000). De agerar utifrån egen vilja och upplever 
positivitet och flexibilitet. Barn som leker är ett bra exempel på inre motivation då leken är 
engagerande på ett naturligt sätt, barnen får uttrycka sina känslor i leken och genom detta lär 
de sig och utvecklas. Vuxna motiveras på liknande sätt, främst vid fritidsaktiviteter (Deci & 
Ryan, 2015). Vid extern, eller yttre motivation, agerar människor utifrån belöning och social 
bekräftelse (Deci & Ryan, 2000). Den tredje typen av motivation, amotivation, refererar till 
människor som inte har någon motivation för att de känner att de inte är kompetenta till att 
klara uppgiften eller värderar följden av deras beteende (Deci & Ryan, 2000).  
 
Self-Determination Theory fokuserar på de psykologiska aspekterna och specificerar tre 
grundläggande psykologiska behov för att kunna känna välmående och motivation:  
1) känsla av kompetens, när individen känner att den har kunskaperna att klara av något  
2) självbestämmande vilket innebär att individen i stor utsträckning får bestämma själv och 
vara självgående samt 3) samhörighet, som handlar om att skapa och bibehålla relationer med 
andra människor (Holm & Nordeborn, 2012). Den inre motivationen kommer antingen 
stärkas eller försvagas beroende på om de tre grundläggande psykologiska behoven 
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tillgodoses eller hindras. För att känna en hög nivå av inre motivation behöver personen 
känna både känsla av kompetens och självbestämmande (Deci & Ryan, 2000). Inre 
motivation uppstår vid aktiviteter som är intressanta för individen. Optimala utmaningar och 
positiv feedback är faktorer som stärker den inre motivationen. Hot, deadlines och press vid 
tävlingar är något som minskar den inre motivationen för att det är något som kontrollerar 
människans beteende (Deci & Ryan, 2000). Beteenden som drivs av yttre motivation kommer 
från att vilja göra något för att det är värt för någon annan, som familj, vänner eller samhället. 
Faktorer som klassrumsmiljön och hemmamiljön är något som antingen kan stärka eller 
försvaga inre motivation. Individen behöver även känna samhörighet och känsla av 
kompetens för att vilja agera, om individen förstår syftet med målet och känner sig kompetent 
att klara uppgiften är chansen större att den tar sig an uppgiften (Deci & Ryan, 2000). Om de 
grundläggande behoven tillgodoses kommer människor prestera bättre, känna sig friskare och 
må bättre (Deci & Ryan, 2015).  

Organismic Integration Theory (OIT) är en underteori till SDT som Deci & Ryan utvecklade 
1985 (Deci & Ryan, 2000). Teorin beskriver olika typer av yttre motivation och faktorer som 
antingen hämmar eller stärker möjligheten att införliva eller integrera ett beteende. Ett 
beteende kan antingen införlivas där en reglering tas in i beteendet, eller integreras där 
individen gör regleringen till en del av sig själv. Införlivande och integrering är processer där 
den yttre motivationen blir mer självbestämmande. En person kan gå från att vara amotiverad, 
till att passivt rätta sig, till att aktivt bli personligt engagerad. Deci & Ryan (2000) beskriver 
detta med en linjär bild på olika typer av motivation från vänster till höger.  

Figur 1. Översikt över olika typer av motivation. Modifierad från Deci & Ryan (2000).  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Amotivation Extrinsic motivation Intrinsic motivation

External  
regulation Introjection Identification Integration

Personen saknar motivation  
att agera på grund av att  
de inte känner ett syfte med 
att göra aktiviteten.  

Personen känner sig inte 
kompetent. 

Personen tror inte att 
beteendet kommer ge det 
resultat som de önskar.

Personen agerar utifrån 
yttre påverkan som 
möjlighet till yttre 
belöning eller hot om 
straff.  
 
Inget personligt 
engagemang hos 
individen och beteendet 
som följer är antingen 
trots eller att personen 
fogar sig

Personen agerar 
utifrån skuld, skam 
eller högmod. 

Fokuserar på 
bekräftelse från sig 
själv eller andra

Personen inser 
värdet av att göra 
något för att det 
gynnar en själv. 
 

Personen känner att 
den själv valt det 
snarare än att den 
sociala miljön 
bestämt det.

Personen inser värdet 
av att göra något för 
att det gynnar en 
själv. 
 

Personen kan 
applicera beteendet 
på andra delar av sig 
själv.

Personen drivs att 
göra något för att 
de tycker det är 
intressant eller 
roligt. 

Motivationen 
kommer inifrån 
personen själv.



Längst till vänster är det som kallas amotivation där motivation saknas. I mitten finns fyra 
olika typer av yttre motivation: extern reglering (external regulation), infogad reglering 
(introjection), identifierad reglering (identification) och integrerad reglering (integration). 
Extern reglering innebär att en individ agerar utifrån yttre påverkan av den sociala miljön som 
exempelvis möjlighet till yttre belöning eller hot om straff. Vid extern reglering finns inget 
personligt engagemang hos individen och beteendet som följer är antingen trots eller att 
personen fogar sig (Deci & Ryan, 2000). När en individ agerar utifrån skuld, skam eller 
högmod handlar det om infogad reglering. Individen fokuserar på bekräftelse från sig själv 
eller andra (Deci & Ryan, 2000). Identifierad reglering är det första steget närmare inre 
motivation där individen inser värdet av att göra något för att det gynnar en själv. Den sista 
regleringen, som är den som är närmast inre motivation, kallas integrerad reglering. Som i 
identifierad reglering inser individen värdet av att göra något för att det gynnar en själv men 
beteendet har helt integrerats med den egna personen och kan appliceras på andra delar av sig 
själv (Deci & Ryan, 2000). Processen att införliva eller integrera ett beteende är inte stegvis, 
en person behöver inte gå igenom varje steg i följd utan kan reglera ett beteende på olika sätt, 
hoppa emellan och även gå bakåt om en aktivitet tappar sin mening när en lärare exempelvis 
är för kontrollerande (Deci & Ryan, 2000). Längst till höger är inre motivation där 
motivationen helt kommer inifrån.  

SDT tar även upp vikten av mål och skiljer på yttre livsmål såsom förmögenhet och 
kändisskap samt inre livsmål som personlig utveckling, relationer och gemenskap (Deci & 
Ryan, 2015). Inre mål som meningsfulla relationer tillgodoser de grundläggande behoven 
medan yttre mål som social bekräftelse som bäst indirekt tillgodoser de grundläggande 
behoven. Om de psykologiska grundläggande behoven tillgodoses kommer de ge stöd till 
införlivandet av yttre motivation och stärka inre livsmål (Deci & Ryan, 2015). 

Hur self-determination theory kan användas när det gäller motivation till att musicera skriver 
Evans (2015) om i artikeln Self-determination theory: An approach to motivation in music 
education. Många studenter börjar musicera av externa orsaker som på inrådan av en förälder 
eller för att syskon eller kompisar musicerar. Andra börjar av interna orsaker som att de själva 
hittat intresset för att sjunga eller spela ett instrument och då ber sina föräldrar om att få börja 
ta lektioner. Inom musikutbildning är musiklärare viktiga i att bibehålla inre motivation hos 
sina elever (Evans, 2015). Yttre motivation kan införlivas till inre motivation om lärare kan 
tillgodose de psykologiska grundläggande behoven genom att skapa en trygg social miljö, ge 
valmöjligheter och bekräfta elevers känslor. Eleverna kommer då bli mer motiverade att öva, 
framträda och utvecklas musikaliskt och införliva det till en del av sig själva (Evans, 2015). 
Evans (2015) ger några exempel på hur motivation inom musik kan se ut i praktiken. En elev 
som är amotiverad känner inget syfte med att musicera och kan uttrycka sig liknande ”det är 
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ingen idé att jag övar, jag är ändå ingen duktig musiker.” Musiktävlingar eller tuffa 
examinationer samt att spela eller öva för att någon annan vill kan ses som typer av extern 
reglering. Att endast motiveras av att få beröm eller bekräftelse av en publik vid konserter 
eller att öva för att inte få dåligt samvete är exempel på infogad reglering. När en student inser 
att det är viktigt att öva för att de lär sig stycket, trots att de inte tycker att det är roligt, är det 
identifierad reglering. Den sista typen, integrerad reglering, kan vara när en student övar för 
att bli en bättre musiker och det sammanstrålar med elevens inre mål, att exempelvis öva 
sångteknik för att eleven vet att det är viktigt och att det hjälper att nå målet att bli en 
professionell sångare. En elev som drivs av inre motivation spelar för att det är roligt och kan 
uttrycka sig liknande ”när jag spelar tappar jag tid och rum och är helt uppslukad av 
stunden” (Evans, 2015). 

2.2 Forskning om musik och motivation 
I examensarbetet Lusten att sjunga och att öva sång. Sju sångelever berättar om sin 
motivation till att sjunga och öva sång, samt hur feedback påverkar deras motivation 
undersöker Alenius (2013) vad som skapar lust att sjunga bland gymnasie- och 
folkhögskoleelever som studerar sång. Alenius (2013) studie visar på fem faktor som skapar 
lust: Jag kan känsla, utmanas och utvecklas, uttryck, tillsammans och trygghet samt mål. 
Informanterna i studien beskriver att det är roligt att sjunga när det låter bra och när de känner 
att de klarar av sången eller sångövningen. När ”jag kan känslan” finns stärks viljan att 
utvecklas och lust skapas när eleverna kan se sin egen utveckling och när de utmanas. Att 
uttrycka känslor, förmedla känslor till andra samt utforska och experimentera med olika 
känslor är andra faktor som skapar lust (Alenius, 2013). För att känna lust är det även viktigt 
att den musikaliska miljön känns trygg. Informanterna beskriver situationer när de får spela 
med andra som lustfyllda samt att mål är en viktig del för att skapa lust då det ger en riktning 
på det musikaliska arbetet samt en tillfredställelse när målet uppnås (Alenius, 2013).  
 
Känslan av att lyckas och att vara bra på något definierar Schenk (2000) som ”jag-kan-
känsla”.  Jag-kan-känslan är nödvändig för att skapa, bibehålla och öka motivation. Genom att 
spela något bekant ökar tryggheten och självförtroendet stärks. Schenk (2000) menar att lärare 
inte bör vara rädda för upprepning, upprepningen är en källa till trygghet och njutning. 
Samtidigt menar Schenk (2000) att lärare ska våga ställa krav och utmana eleverna, allt 
handlar om balans. 

2002 gjorde Sveriges Musik- och Kulturskoleråd en undersökning över ungdomars 
musicerande med fokus på varför ungdomar tycker det är viktigt att spela ett instrument samt 
vilka förväntningar de har på sitt musicerande. Undersökningen visade att lusten att spela var 
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den största drivkraften och inspiration till att musicera kan ses ur inre- och yttre perspektiv. 
De inre perspektiven handlar om inspirationen och tillfredsställelsen som kommer ur det egna 
framstegen samt det egna skapandet. De yttre perspektiven syftar på familj, lärare och andra 
musiker. Relationen till läraren och dess attityd och sätt att undervisa var för flera av 
informanterna avgörande för att skapa lust att musicera (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, 
2002).  

Hallam (2002) skriver om hur inre- och yttre motivation kan se ut i övning. Vid inre 
motivation kan elever drivas att öva under långa perioder endast för att det är roligt att spela. 
Elever som drivs av yttre faktorer kan utveckla övningsstrategier som är effektiva och 
minskar antalet timmar i övningsrummet. Dock kan båda grupperna uppnå liknande nivåer av 
musikaliska färdigheter. Vidare skriver Hallam (2002) att det vid motivation till att musicera 
finns ett samband mellan individen och miljön den vistas i. När miljön tillgodoser individens 
behov och personliga mål kommer troligen motivationen att stärkas. Hallam (2002) beskriver 
även familjen som en källa till motivation, framförallt vid musikutövning i tidig ålder där 
familjens stöd och uppmuntran är avgörande för att fortsätta med musik. Samtidigt kan 
familjen ha en negativ påverkan på barns motivation ifall de ställer för höga krav, kritiserar 
eller försöker leva ut ett personligt musikaliskt mål genom sitt barn.  
 
Schenk (2000) skriver om hur inlärning sker naturligt i tidig ålder och att barn tar efter sin 
omgivning genom att härma och själva utforska. Inom musik är det viktigt för barn att ha 
musikaliska förebilder och vistas i en musikalisk rik miljö om den musikaliska inlärningen 
ska ske naturligt. Då alla barn inte har dessa förutsättningar är musikundervisningen i skolan 
viktig för att skapa förutsättningar för alla barn att lära sig och genom att skapa ett 
meningsfullt sammanhang höjs elevernas motivation att musicera och här spelar läraren en 
stor roll (Schenk, 2000). 

Studien som gjordes av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (2002) visade att det finns ett 
samband mellan lusten att lära och utvecklas med betydelsen av musikaliska förebilder. I 
intervjuerna som genomfördes i studien var det få informanter som spontant nämnde en 
specifik artist som musikalisk förebild vilket, enligt Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 
(2002), kan tyda på att musicerande ungdomar har en mindre tendens att ha artister som 
idoler. Däremot skriver Kelemen (2014) att drivkrafter som att spela tillsammans med andra 
och att få uttrycka sig som sina förebilder är viktiga för att behålla musikintresset och fortsätta 
spela efter ungdomsåren. 
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I artikeln No pain, no gain? Motivation and self-regulation in music learning skriver de 
Bézenac & Swindells (2009) om motivation till att studera musik på högre nivå och gör en 
jämförande studie mellan klassiska musiker och musiker inom jazz-, pop- samt folkmusik 
(summeras i artikeln som ”icke klassiska musiker”). Delvis undersöks varför de olika 
grupperna musicerar, vad som inspirerar och vad musikerna lägger mest tid på inom sitt 
musicerande. Studien visar att de icke klassiska musikerna i större utsträckning spelar för att 
det är roligt (de Bézenac & Swindells, 2009). De icke klassiska musikerna beskrev även att de 
lägger mycket tid på att spela tillsammans med andra och att nätverka. De klassiska 
musikerna lade däremot mer fokus på solistiska framträdanden. Dock valde båda grupperna 
den egna övningen som den musikaliska aktivitet som de lade ner mest tid på. De klassiska 
musikerna i studien hade i större utsträckning valt instrument utifrån tillgänglighet och familj 
medan de icke klassiska musikerna influerats av vänner, kända musiker och de egna intresset 
(de Bézenac & Swindells, 2009). I frågan om musikaliska färdigheter visar studien att de 
klassiska musikerna ansåg notläsning, tekniska färdigheter, intonation och kommunikation 
med publik som viktiga. De icke klassiska musikerna ansåg improvisation, memorering och 
samspel med andra musiker som viktigast. Detta menar de Bézenac & Swindells (2009) kan 
bero på de genrespecifika traditionerna inom inlärning där klassiska musiker skolas i vikten 
av notläsning medan icke klassiska musiker lägger mer vikt på improvisation och 
gehörsbaserad inlärning.  
 
Inom den klassiska traditionen anses läraren vara en viktig del av elevens musikaliska 
utveckling och studier hos experter är avgörande för att kunna bli en professionell musiker (de 
Bézenac & Swindells, 2009). Även beröm från sina lärare var något som de klassiska 
studenterna värderade, något som De Bézenac & Swindells (2009) menar kan vara en risk, om 
sökandet efter beröm blir den största drivkraften. Vidare menar de Bézenac & Swindells 
(2009) att det finns en uppfattning att klassiskt skolade musiker kan spela alla typer av stilar.  
Som exempel hävdar cellisten Julian Lloyd Weber att klassisk musik är grunden till all musik 
och genom att lära sig klassisk musik kan du spela alla typer av stilar (de Bézenac & 
Swindells, 2009, s. 21). 

3. Syfte och metod 

I detta kapitel presenteras studiens syfte samt val av metod, urval, planering och 
genomförande, etiska överväganden samt transkribering och analysmetod. 
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3.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar sångintresserade ungdomar till att 
sjunga. Studien kommer att fokusera på följande frågeställningar:  
 
1. Hur beskriver högstadieelever som läser klassisk inriktning eller popinriktning sin 
motivation till att sjunga?  
 
2. Vilka är likheterna och skillnaderna inom motivation vid studier inom klassisk musik 
jämfört med populärmusik?  

3.2 Metod 

3.2.1 Gruppintervju 
I studien har fyra gruppintervjuer genomförts med tre till sex respondenter i varje grupp. 
Samtliga intervjuer har gjorts med högstadieelever som går musikinriktning varav två med 
klassisk musikinriktning och två med ”popinriktning”. Popinriktning i denna studie syftar på 
icke klassisk musik. Enligt Kvale (1997) används gruppintervjuer, eller fokusgrupper, för att 
skapa ett samspel mellan respondenterna och skapa diskussion kring ämnet. Vidare menar 
Kvale (1997) att gruppintervjuer skapar en dynamik mellan respondenterna och visar på det 
sociala samspelet som leder fram till intervjusvaren. Valet att använda gruppintervju istället 
för enskilda intervjuer grundade sig i just detta, att skapa diskussion och samspel kring ämnet. 
Dock finns det svårigheter med svar från en grupp då det kan vara svårt att analysera svaren 
som individuella svar. I gruppintervjuer styrs mycket av diskussionerna av respondenterna 
vilket kan göra att intervjuaren tappar kontroll på vart intervjun tar vägen. Detta kan göra att 
datainsamlingen blir rörig och svåranalyserad (Kvale, 1997). I denna undersökning har 
frågorna formulerats på ett sätt som öppnar upp för individuella svar, eleverna har i flera fall 
svarat i ordning en efter en och på så sätt har analys kunnat göras på individnivå. En del 
frågor skapade diskussion och en del frågor gav mer individuella svar. Dessutom var samtliga 
grupper som intervjuades homogena vilket gjorde att analysen av svaren delvis kunde kopplas 
till hela gruppen och inte bara till den individ som svarade.  
 
Den valda intervjuformen var riktad öppen intervju som Lantz (1993) beskriver som en 
intervjuform där respondenterna fritt kan beskriva sin bild av verkligheten. Fortsatt menar 
Lantz (1993) att en riktad öppen intervju ger svar på individens egna uppfattning av ett 
fenomen utifrån det sammanhang som respondenten är i och att det är respondenten som 
bestämmer vilken kontext som är betydelsefull för sig själv. Den riktade öppna intervjun 
kunde användas i gruppintervjuform då frågorna som ställdes var formulerade på ett sätt som 
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kunde ge individuella svar. I den riktade öppna intervjun bestämmer intervjuaren i förväg 
vilka frågeområden som intervjun ska kretsa kring men låter sedan respondenterna styra 
samtalet (Lantz, 1993). Frågeområden som det samtalades om under intervjuerna var: varför 
sjunger ni, när är det roligt att sjunga, när är det jobbigt att sjunga, drömmar och mål inom 
sång, förebilder samt utbildning.

3.2.2 Urval och avgränsningar 
Till gruppintervjuerna valdes respondenter som har sång som huvudinstrument eller har ett 
stort intresse för sång, går i högstadiet (åk 7-9) samt läser musikinriktning med antingen 
klassisk- eller popinriktning. Valet av elever som har sång som huvudinstrument eller som har 
ett stort intresse för sång grundade sig i att studien fokuserar på elever som har ett eget valt 
musikintresse. Då frågor kring drömmar och mål inom sång skulle behandlas så fanns det till 
en början ett fokus på årskurs 9 då dessa elever är vid en brytpunkt där många avgör om de 
kommer fortsätta med musik i framtiden eller inte. Årskurs 9 står inför ett gymnasieval vilket 
hade kunnat vara intressant för studien. Dock behövdes urvalet av årskurs ändras då det var 
svårt att få ihop fyra intervjuer med tillräckligt många respondenter från årskurs 9 i varje 
intervju och därför sträcker sig åldersspannet i studien över 3 årskurser. Valet att intervjua 
elever från både klassiskt inriktade skolor och skolor inriktade på popmusik grundade sig i ett 
intresse av att se om elevernas motivation till att sjunga skiljer sig beroende på genre. För att 
kunna genomföra gruppintervjuerna tillfrågades sex till åtta respondenter till varje intervju för 
att ha marginal för eventuella bortfall.  
 
Intervjugrupperna var i tre av fyra fall blandade när det gäller kön. Studier inom 
genusskillnader i musikutövning visar att flickor inspireras till att öva av lärare och föräldrar 
medan pojkar influeras av likasinnade (Hallam, 2002). En studie gjord av Driscoll (2009) 
visade att flickor i större utsträckning tog musiklektioner än pojkar och i val av instrument 
dominerade gitarr, saxofon och trummor bland pojkarna medan flickorna spelade fiol, flöjt 
eller sjöng. Eskilsson & Kalman (2007) beskriver två olika typer av genusbias inom forskning 
där den ena handlar om att inte se olikheter, skillnader och variationer som är relaterade till 
genus och den andra som handlar om att fokusera på genusaspekter när det är mindre relevant, 
att överdriva betydelsen av genus. Resultatet i denna studie visar att svaren inte skiljer sig så 
mycket beroende på kön och för att inte tillskriva kön, den andra typen av genusbias som 
beskrivs av Eskilsson & Kalman (2007), har beslut tagits att inte analysera resultatet från 
studien i relation till kön. 
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3.2.3 Planering och genomförande av intervjuer 
För att kunna planera och genomföra gruppintervjuerna har inspiration tagits av Kvales 
(1997) sju stadier av intervjuforskning: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 
verifiering och rapportering. Planeringen började med att formulera syftet med 
undersökningen och vilka frågeområden som skulle vara med i gruppintervjuerna 
(tematisering). Därefter planerades intervjuerna och etiska överväganden togs hänsyn till 
(planering). En intervjuplan gjordes med inspiration av det upplägg som beskrivs av Lantz 
(1993): 
 
1. Beskriv syftet med intervjun.  
2. Ge ramar för intervjun och information om hur den ska dokumenteras och redovisas. 
3. Formulera frågeområden samt uppföljningsfrågor och ställ frågorna i en logisk följd.  

Själva bokningen av de fyra gruppintervjuerna har varit något av det svåraste i detta arbete. 
Kontakt har tagits med musiklärare på olika sätt, till tre av intervjuerna kontaktades 
musiklärare direkt genom personliga kontakter. Inför den fjärde intervjun kontaktades 
musiklärarna via skolans hemsida. Samtliga intervjuer har genomförts men det har funnits 
svårigheter då elever inte har dykt upp och intervjuer har behövts bokas om. Inför två av 
intervjuerna hade jag direktkontakt med eleverna och där kunde jag själv påminna om 
intervjun, till de andra två gick kontakten via skolans musiklärare. Samtliga intervjuer har 
spelats in med röstmemofunktionen på telefonen. Detta sätt att registrera intervjuer kan vara 
fördelaktigt då intervjuaren kan koncentrera sig på själva intervjun och det som sägs snarare 
än att lägga fokus på att anteckna (Kvale, 1997). Ett annat sätt att registrera en intervju är 
genom videoinspelning. Då fångas respondenternas ansiktsuttryck vilket är viktigt i forskning 
om exempelvis terapi (Kvale, 1997). I detta arbete har det inte varit viktigt med elevernas 
kroppsuttryck och därför valdes röstinspelning istället för videoinspelning för att undvika 
eventuell osäkerhet hos eleverna.  

 

Tabell 1. Översikt över de fyra intervjuerna som genomförts. 

Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4

Skola med klassisk 
inriktning

Skola med popinriktning Skola med popinriktning Skola med klassisk 
inriktning

Körprofil Instrumentprofil Instrumentprofil Instrumentprofil men alla 
elever har kör

6 respondenter 4 respondenter 3 respondenter 3 respondenter

Samtliga i åk 9 Två från åk 7 och två från 
åk 8

En från åk 8 och två från 
åk 9

Två från åk 8, en från åk 
9

Olika kön bland 
respondenterna

Samma kön bland 
respondenterna

Olika kön bland 
respondenterna

Olika kön bland 
respondenterna
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3.2.4 Etiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) skall lagen 
användas vid forskning som behandlar personuppgifter (SFS, 2003:460, §3). 
Forskningspersonen skall bland annat informeras om syftet med studien och de metoder som 
kommer användas (SFS, 2003:460, §16). Forskningspersonen ska även samtycka till att vara 
med i studien och samtycket skall dokumenteras (SFS, 2003:460, §17). Om 
forskningspersonen fyllt 15 år kan denne själv samtycka till att vara med i studien, annars 
behöver vårdnadshavare ge sitt samtycke (SFS, 2003:460, §18). Inför gruppintervjuerna har 
ett samtyckesavtal tagits fram (se bilaga 1 och 2). Samtliga elever har muntligen gett sitt 
samtycke i samband med intervjuerna, de elever som fyllt 15 år har själva fyllt i 
samtyckesavtalet och de elever som inte fyllt 15 år har fått ett avtal med sig hem för att 
återlämna med vårdnadshavares underskrift. 

Enligt Datainspektionen (2018) skall personuppgifter, som namn och telefonnummer, skyddas 
så att obehöriga inte får tillgång till informationen och den ska raderas när den inte längre 
behövs. Respondenternas personuppgifter har skyddats då kommunikation har skett via min 
KMH-mail som förvaras på krypterade servrar. Min telefonen har använts för 
direktkommunikation med respondenter och berörda musiklärare och har skyddats med 
lösenkod.  

3.2.5 Transkribering och analysmetod 
Kvales (1997) fjärde stadie i intervjuundersökningen är utskrift. I detta stadie ska materialet 
som samlats in överföras från talspråk till skriftspråk. Vid transkribering av intervjuer görs 
vissa val, exempelvis om pauser, tonlägen och skratt ska vara med. Dessa val beror på syftet 
med undersökningen (Kvale, 1997). Vid transkriberingen av de fyra gruppintervjuerna som 
gjorts har spontana svar som ”mm”, och ”aaa” tagits bort då det inte varit viktiga för studiens 
resultat. Respondenternas svar har inte genomgående återgetts ordagrant utan delvis 
redigerats så att de blivit av mer skriftspråklig karaktär, ett val som enligt Kvale (1997) kan 
vara bra att göra så att det speglar hur respondenten hade uttryckt sig i skrift. Även citat har 
redigerats till mer skriftspråklig karaktär. De svar som getts inom ämnen som inte är relevanta 
för studien har summerats i transkriberingen och inte skrivits ut ordagrant. Pauser har angetts 
men ej längd och skratt har noterats när de uppfattats som att de påverkat ett svar eller om det 
varit till följd av det som sägs.    

Det finns många olika sätt att analysera intervjutexter på. Enligt Kvale (1997) är den 
vanligaste formen av intervjuanalys att blanda tekniker för att skapa mening, så kallad ad hoc 
användning. Som analysmetod av intervjuerna i detta arbete har det används en blandning av 
meningskoncentrering och meningskategorisering. Meningskoncentrering innebär att de svar 
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som respondenterna gett formuleras mer koncentrerat kring ett centralt tema i svaret, de 
omformuleras till några få ord eller meningar (Kvale, 1997). Meningskategorisering innebär 
att svaren i intervjun kodas efter om det finns eller inte finns med i en kategori/tema och hur 
mycket eller lite svaret tillhör en kategori/tema (Kvale, 1997). Analysen av transkriberingarna 
har gått till på följande sätt:  
 
1. Genomläsning av transkriberingarna där det har noterats återkommande kategorier/teman.  
2. Koncentrering av transkriberade svar till ett fåtal meningar med fokus på centrala teman.  
3. Kategorisering av svaren utifrån noterade teman/kategorier.  

Intervjusvaren har kategoriserats utifrån teman som glädje i musiken, inspiration, känsla av att 
lyckas, uttryck, samhörighet, självbestämmande, bekräftelse, rädsla för att misslyckas samt att 
vara äkta.  

Kritik av analysmetod 
Vissa brister inom den valda analysmetoden upptäcktes under analysen av transkriberingarna. 
Det uppstod svårigheter med meningskategoriseringen då det i vissa fall var svårt att hitta rätt 
kod eller kategori/tema för alla svar. En del av svaren passade inte in på de teman och 
kategorier som hittats under meningskoncentreringen och fick då bilda en ny kategorisering 
eller nyanseras på ett sätt så att det passade in i de teman och kategorier som valts. Vissa svar 
var även svåra att koda i hur mycket de stämde in på en viss kategori då svaret upplevdes 
påverkas av dynamiken i själva intervjusituationen.  
 
En viktig aspekt i analysen av svaren var hur själva intervjusituationen påverkade och hur fria 
respondenterna kände sig att svara beroende på den sammansatta gruppen. En del svar 
upplevdes som att de sades i situationen för att antingen söka bekräftelse hos de andra i 
gruppen eller för att visa att personen som svarade hade högre status än de andra. Detta 
skiljde sig från intervju till intervju, en av intervjuerna var sammansatt med elever som inte 
kände varandra så bra och i den intervjun märktes det tydligt att vissa av eleverna inte kände 
sig fria att säga sin åsikt och sökte bekräftelse hos de andra eleverna. Dessa svar, som 
uppkommit på grund av gruppdynamiken, har därför inte lagts så stor vikt vid i analysen. 
Skillnaderna mellan grupperna kan även ha berott på vilken ålder respondenterna var. Min roll 
som intervjuare och hur det påverkade samtalet visade sig i delen av intervjun där det 
samtalades kring vikten av utbildning, då en del av eleverna nästan bad om ursäkt för att de sa 
att utbildning inte behövs, något som enligt min uppfattning berodde på att jag studerar till 
just musiklärare. För att komma närmare förståelsen bakom svaren och kunna analysera 
svaren i aspekten kring gruppdynamik har inspiration tagits av ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. I analysarbetet av en intervju behöver någon form av tolkning göras. 
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Hermeneutik handlar om tolkning av text (Kvale, 1997). I intervjusituationer kan en 
hermeneutisk analysmetod hjälpa till att skapa förståelse kring samtalet i själva intervjun där 
intervjuaren kritiskt tolkar och söker en djupare sanning bakom svaren (Kvale, 1997).  

4. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av de fyra gruppintervjuerna presenteras utifrån de 
frågeområden som det samtalades om i intervjuerna. I slutet av varje frågeområde kommer 
svaren kopplas till de teman som noterades under analysen av transkriberingarna: glädje i 
musiken, inspiration, känsla av att lyckas, uttryck, samhörighet, självbestämmande, 
bekräftelse, rädsla för att misslyckas samt att vara äkta. I intervjuernas första frågeområde, 
varför sjunger ni, liknade flera av svaren varandra. Respondenterna svarade liknande svar som 
den första som svarade i varje intervju, detta kan ha berott på att det var den första frågan som 
ställdes i intervjun och att eleverna svarade i följd med inspiration av den första som svarade. 
Svaren blev mer varierande och enskilda ju längre intervjun pågick. I resultatpresentationen 
har det därför lagts större vikt vid de svar som skiljer sig mellan respondenterna i samma 
intervjugrupp eller det som är gemensamt eller skiljer sig mellan grupperna. 

4.1 Varför sjunger ni? 

I frågan kring varför eleverna sjunger fanns det flera gemensamma nämnare i alla fyra 
gruppintervjuerna. Majoriteten av eleverna svarade att de sjunger för att det är roligt eller för 
att de älskar att sjunga. Eleverna beskrev att sången är ett sätt att uttrycka sig och förmedla 
känslor, några av eleverna beskrev även att genom att sjunga försvinner problem:  
 
 […] Man blir bara så lycklig av det, man tänker på något helt annat, problem flyter iväg och  
 man är bara lycklig. (Elev åk 8, popinriktning) 
 
En av eleverna som gick klassisk inriktning beskrev att hen sjunger för att möta andra genom 
musik. Två av eleverna som gick popinriktning beskrev även intresset för sångteknik som en 
anledning till varför de sjunger. De flesta av eleverna beskrev också att de sjunger för att de 
började tidigt och nämner syskon och familjemedlemmar som anledningar till att de började 
sjunga, i majoritet de klassiska eleverna. En av eleverna beskrev att de började för att 
föräldrarna bestämde det:  

 Jag började sjunga i kör när jag var 3 år, då gick jag för att min mamma sa ”nu måste du gå”,  
 men sen har det väl utvecklats till att det börjar bli roligare. (Elev åk 8, klassisk inriktning) 
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Föräldrar och syskon nämndes också som en källa till inspiration och viktiga som stöd i 
elevernas musicerande: 

 […] Min pappa har komponerat mycket musik och det har inspirerat mig och det är något jag  
 verkligen tar efter, att ha någon i familjen som engagerar sig i musik så man vet var man kan  
 få stöd ifrån. (Elev åk 9, klassisk inriktning)  
 
En annan inspiration och anledning till att sjunga var när det låter bra, både att sjunga 
tillsammans i kör men även att sjunga själv. Flera av eleverna pratade om att de inspireras av 
att följa sin egen utveckling från att börja öva med ett stycke till att lyckas: 
 
 Min inspiration är min egen framgång, man övar och så blir man bättre och det är en inspiration  
 till att fortsätta, att bli bättre och bättre hela tiden. (Elev åk 8, popinriktning)  

Eleverna beskrev glädjen i musiken som viktig, de sjunger för att de tycker att det är roligt. 
Många av eleverna började med musik vid tidig ålder och sjunger för att föräldrar eller syskon 
musicerar. För de som började tidigt har tiden funnits att utveckla musikintresset från något 
som någon annan vill till ett eget musikintresse, som för eleven i åk 8 (klassisk inriktning) 
som började sjunga i kör för att föräldrarna bestämt det men som nu sjunger för att det är 
roligt. Eleverna beskrev att ”när det låter bra” blir de inspirerade till att sjunga och känslan av 
att lyckas uppkommer när eleverna ser sin egen utveckling. Genom sången får de uttrycka 
känslor vilket var viktigt för flera av eleverna.  

4.2 När är det roligt att sjunga? 
I frågan om när det är roligt att sjunga framkom det flera svar som var gemensamma, både 
bland eleverna som gick klassisk inriktning och de som gick popinriktning. Två av eleverna 
som gick klassisk inriktning och en elev som gick popinriktning beskrev att det är roligast att 
sjunga utan krav tillsammans med andra. Flera av de andra eleverna nämnde också att det är 
roligt med gemenskapen i band och att spela tillsammans med andra men beskrev däremot att 
det är roligast att sjunga på konsert. Nervositeten som kan komma inför en konsert ger en 
extra adrenalinkick som gör att du presterar som bäst. Responsen som en publik ger och det 
beröm som kommer efter en konsert var för många en anledning till att det är roligt att sjunga. 
Flera elever beskrev att de mår bra av att uttrycka sig i sång. Under denna fråga pratade även 
flera av eleverna om att det var roligt att sjunga när de fått vara med och bestämma låt och 
tonart och när de kände att låten passade deras röst:  

 När det är en låt som passar ens röst bra då känns det lite extra motiverande, att känna ”aa det  
 här låter ju inte så dåligt liksom, yey”. (Elev årskurs 8, popinriktning) 

!14



Hos eleverna som studerade klassisk inriktning uppkom frågan kring om den genre de 
studerar i skolan är den genre som de spelar utanför skolan. Flera av eleverna svarade att de 
inte väljer klassisk musik utanför skolan utan sysslar med andra genrer men att de ser värdet 
av att lära sig klassisk musik:  
 
 Jag håller mest på med rock på fritiden […]  även om man håller på med klassisk musik i skolan 
 lär man sig jättemycket om musik […] det spelar ingen roll om du vill hålla på med det sen, det  
 kan vara jättebra att kunna de här sakerna. Klassiskt är grunderna till all musik. (Elev åk 9, klassisk 
 inriktning)  
 
Eleverna beskrev att sjunga och spela tillsammans med andra som något roligt som ger en 
känsla av samhörighet. De beskrev även att det var viktigt att få vara med och bestämma låt 
och tonart. I de svar som uppkom kring att sjunga inför publik premierades känslan av att 
skapa något i rummet tillsammans med publiken och eleverna beskrev det som ett tillfälle att 
få uttrycka sig. Det var en del av eleverna som lyfte bekräftelsen från en publik som viktig för 
att det gav en känsla av att de gjort något bra. 

4.3 När är det jobbigt att sjunga? 

I varje intervju uppkom svar kring när det är jobbigt att sjunga, i två av intervjuerna (en med 
popinriktning och en med klassisk inriktning) var det eleverna själva som lyfte situationer när 
det är jobbigt eller tråkigt att sjunga och i de andra två ställdes frågan konkret av mig. En 
situation som lyftes av några elever var när de känner sig pressade eller tvingade att sjunga för 
att någon annan vill:  
 
 Folk sätter press på en och säger ”men nu kan du väl sjunga”, då tycker man inte att det är  
 kul men varje gång man gör det av fri vilja så tror jag att man mår bra av det.  
 (Elev åk 9, klassisk inriktning)  
 
Det gavs även exempel på när föräldrarna uppmanar att gå på kören efter skolan fast lusten 
inte finns hos eleven eller när andra vill att eleverna ska sjunga för att de går på musikskola: 

 Jag brukar inte ha något emot om folk vill att jag ska sjunga men om man säger typ ”jag går på  
 musikskola” och nån säger ”men sjung lite då” då är det såhär ”nej tack”. (Elev åk 8, popinriktning)  
 
Ett annat ämne som kom upp i flera av intervjuerna var rädslan för att misslyckas. Flera av 
eleverna pratade om situationer när de inte känner sig bekväma med låten de ska sjunga eller 
inte tycker att låten passar deras röst, då finns en rädsla för att det ska låta dåligt som gör att 
det inte är roligt att sjunga. Även pressen inför ett framträdande som solist kan vara jobbig: 

!15



 Det kan vara jobbigt ifall man har mycket press på sig, typ inför ett solo, då kan det vara  
 jobbigt att sjunga för att man är rädd att misslyckas. Men när man väl sjunger så börjar man  
 känna, man tänker bort publiken och bara går in i sången och då blir det inte jobbigt längre. 
 (Elev årskurs 9, klassisk inriktning) 

Eleverna beskrev att de inte vill sjunga när de känner sig tvingade eller pressade av andra 
vilket skulle kunna ses som motsatsen till att själv få vara med och bestämma, något som 
visade sig vara viktigt för att det skulle vara roligt att sjunga. Bristen på självbestämmande 
förekommer även när du sjunger en sång som du själv inte valt. Flera av eleverna beskrev 
dessutom rädslan för att misslyckas som något jobbigt, en rädsla för att sjunga dåligt och göra 
bort sig inför andra. 

4.4 Drömmar och mål inom sång  
I alla intervjuer ställdes frågan om eleverna har några drömmar eller mål med sin sång. 
Majoriteten av eleverna beskrev att de vill jobba med musik, en del hade det som ett tydligt 
mål och andra formulerade det mer som en dröm, att det hade varit roligt att få jobba med 
något de älskar. En elev med klassisk inriktning och en elev med popinriktning beskrev att de 
hade en dröm om att bli sångerska men att de inte kommer satsa på det för att det är svårt att 
lyckas: 
 Det är den absoluta drömmen men tyvärr så har jag inte alls så höga förhoppningar om det,  
 jag tror inte att jag är tillräckligt bra. (Elev åk 8, popinriktning) 
  
Några av eleverna beskrev att de sjöng för att det är roligt och att de just nu inte har något 
specifikt mål med sin sång och det var främst hos eleverna som gick årskurs 7 eller 8. Detta 
kan ha berott på att eleverna precis börjat i högstadiet och inte är nära samma brytpunkt som 
årskurs 9 som står inför ett gymnasieval. En del av eleverna hade ett tydligt mål att söka till 
musikgymnasium och det var främst hos eleverna som gick klassisk inriktning. En elev hade 
målet att söka till tävlingsprogrammet ”Talang”  och pratade om att målet delvis kom ifrån att 1

få uppmärksamhet av andra:  

 Vi ska söka till Talang och sjunga en låt tillsammans och spela piano, jag vill bara  
 försöka få personer att bli glada och att de ska veta hur mycket jag gillar att sjunga  
 och hur mycket det betyder. […] Det är inte så att jag bara vill ha uppmärksamhet och  
 kärlek från personer, eller jo typ […] jag vill att personer ska kunna förstå kärlek och allt livet  
 handlar om inom musik. (Elev åk 9, popinriktning)  

 Talang Sverige är ett svenskt tävlingsprogram där personer och grupper tävlar om att bli årets talang. I 1

tävlingen röstas talanger vidare genom olika steg tills bara vinnaren är kvar. Programmet är en svensk version av 
den amerikanska förlagan America's Got Talent, som skapades av Simon Cowells produktionsbolag Sycos 
(Wikipedia 2018)
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Resultatet visar att flera av eleverna drömmer om att jobba professionellt med musik för att de 
vill jobba med något de älskar medan en del av eleverna sjunger för att det är roligt, utan 
något speciellt mål. Både målet att jobba professionellt med musik och avsaknaden av 
specifika mål förekom hos eleverna oavsett genre och kan ses som ett uttryck för glädjen i 
musiken. För eleven med målet att söka till Talang lyftes bekräftelse och uppmärksamhet som 
en del av målet men den största anledningen till målet var att få andra att förstå hur mycket 
hen älskar att sjunga och känner glädje i musiken. 

4.5 Förebilder 
Innan studien genomfördes fanns en föreställning hos mig om att artister skulle lyftas fram 
som de viktigaste förebilderna, som någon att vilja låta som eller bli som för att det är en känd 
artist, men så var inte fallet. I intervjuerna var det en del respondenter som spontant nämnde 
en artist som förebild och några som nämnde andra förebilder. Någon artist nämndes i alla 
intervjuer men inte för att den just var en känd artist utan för att den hade något ”speciellt”. 
Eleverna som gick popinriktning lyfte i större utsträckning upp artister som förebilder och 
nämnde deras röster som en inspiration. Artister som skrev låtar med en djupare mening 
nämndes även som förebilder, som exempelvis India Arie:  

 India Arie tycker jag är jättecool. Jag försöker inte efterlikna henne men jag  
 kan några av hennes låtar och några av dem är mycket djupare än ”nu ska vi ut och  
 festa allihopa”. De handlar mer om skönhetsideal och att hon inte bryr sig om  
 dem, hon tar upp rasism i en låt. Generellt tycker jag artister som tar upp de sakerna  
 är väldigt häftiga. (Elev åk 9, popinriktning) 

Även eleverna som gick klassisk inriktning lyfte artister som skrev musik med en djupare 
mening som en källa för inspiration och som förebilder. En elev beskrev även artister som 
gjorde något ”unikt”:  
 
 Jag gillar David Bowie, jag gillar när man har något unikt och står för något.  
 […] Jag tycker särskilt om poetisk musik för då kan man tolka det lite på sitt sätt.  
 (Elev åk 9, klassisk inriktning)  
 
Några av de klassiska eleverna nämnde artister som hade speciella kvalitéer såsom speciella 
röster och att de skrev sina egna låtar:  

 Jag skulle säga att jag har någon att se upp till när det gäller musik, att göra musik  
 och sjunga. Freddie Mercury. Han kunde sjunga i fyra oktaver vilket är helt sjukt, 

 han var otroligt bra på att spela låtar, han kunde massa instrument, han skrev låtar.  
 (Elev åk 9, klassisk inriktning) 
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En av eleverna som gick popinriktning beskrev artisten Shawn Mendes som en förebild för att 
han skriver och producerar sina egna låtar och på så sätt är ”självständig”:  
 
 […] Jag tycker att det är så coolt att man är så självständig, man är inte beroende av att  
 någon annan skriver eller producerar låtarna. (Elev åk 8, popinriktning)   

Det som skiljde sig från den föreställning jag hade innan studien genomfördes var att i 
samtliga intervjuer lyftes den egna utvecklingen och varje människas unika röst som något 
viktigt. Flera av eleverna pratade om sig själva som sin förebild, om att de inte ville förhålla 
sig till andra utan fokusera på att utveckla den egna rösten. De beskrev att de kan inspireras av 
artister och andra sångare men strävan efter att försöka låta bara som den artisten var enligt 
flera av eleverna ”onödigt”:  
 
 Om jag säger då tex Beyonce, hon sjunger så himla starkt och bra, inte för att det  
 är min förebild men ni förstår vad jag menar, då blir det som att man får förhålla  
 sig till hur den personen gör musik men man måste ha sig själv som största förebild  
 tycker jag. När man hör sig själv i sin bästa stund, det är min förebild. (Elev åk 9,  
 klassisk inriktning)  
 
Några elever beskrev att de inspireras av andras röster och använder det som ett verktyg för 
att utveckla den egna rösten: 

 Jag lyssnar mest på personen, hur personen låter, hur den formar klangen, hur den  
 sjunger. Jag kan lära mig av de som jag kan se på tv och på radio, ”jaha man kanske  
 kan göra så ” och så testar man ”aa men det kan ju funka”. (Elev åk 8, klassisk inriktning) 

 
Även eleverna som gick popinriktning använde sig av andra röster som inspiration till att 
utveckla den egna rösten: 
 
 Jag gillar att experimentera och sjunga på olika sätt, försöka likna artister.  
 (Elev åk 9, popinriktning) 

 
I frågan om förebilder uppkom samtal kring vikten av att ha en unik röst. Några av eleverna, 
både inom klassisk och popinriktning, beskrev att det kan vara bra med en röst som sticker ut 
för att ha lättare med att lyckas som artist. En av de popinriktade eleverna tyckte att det var 
extra viktigt med en unik röst:  

 Jag tycker att det är extremt viktigt att ha en unik röst för om det är mindre än en på  
 miljonen som lyckas bli lika stor som Beyonce och dom så är det klart att du måste ha  
 någonting unikt som gör att du faktiskt kan lyckas med ditt mål och inte bara låta som  
 alla andra. (Elev åk 8, popinriktning) 
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Flera av eleverna beskrev dock att varje person har sin egen röst och att försöka låta som 
någon annan kan förstöra den egna rösten och ens självförtroende om du misslyckas. En av 
eleverna beskrev den egna rösten som just något unikt: 

 Jag tycker inte att det är viktigt att ha en unik röst, grejen är att varje röst är unik  
 men det går inte att säga att vissa röster är mer unika bara för att de är lite extra  
 annorlunda. (Elev åk 8, klassisk inriktning)  

Eleverna beskrev artister som förebilder med fokus på de som ansågs göra något unikt eller 
annorlunda. Att skriva egen musik, framförallt med texter som har en djupare mening, ansågs 
av eleverna som äkta. Eleverna beskrev den egna rösten och utvecklingen av rösten som 
viktig. Flera av eleverna pratade om att alla röster är unika, samtidigt som de artister som har 
en unik och annorlunda röst sågs som en förebild. 

4.6 Utbildning  

Av de artister som nämndes som förebilder lyftes faktumet att flera av dem var självlärda 
vilket gjorde att intervjuerna kom in på samtal kring utbildning. Gemensamt för samtliga 
intervjuer var att eleverna inte tyckte att utbildning var viktigt för att bli sångare eller artist, 
inte heller låtskrivare eller kompositör. Flera av eleverna beskrev att utbildning kan ge ramar 
och regler och att det är viktigt att få skapa musik utifrån sig själv. Detta kan kopplas till de 
förebilder som lyftes för att det gjorde något unikt och ansågs vara ”äkta”. En av eleverna 
lyfte artisten Bruno Mars som exempel i frågan om utbildning för att bli artist: 
 
 Jag vet många artister som bara försökt lära sig själv, bland annat Bruno Mars. Han  
 har inte gått några piano-, gitarr- eller sånglektioner. Han har lärt sig själv att spela,  
 det tycker jag är så coolt och det är så jag vill vara så jag försöker inte gå på pianolektioner  
 utan sitter hemma och försöker lära mig instrument. (Elev åk 9, popinriktning) 

För några av eleverna var det viktigt att skapa musik och här blev kravet på utbildning som 
ibland premieras en källa för frustration:  
 
 Jag vill skapa konst, inte sitta i ett klassrum och vänta på en högskoleexamen.  
 […] Jag tycker att det borde vara mindre krav på att ha en utbildning, i andra yrken  
 kollar man på utbildning men jag tycker man i konst borde fokusera mer på vad det 
 är den här personen gör nu istället för vad har den för utbildning. (Elev åk 9, klassisk  
 inriktning)  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En del av eleverna beskrev utbildning som något som kan vara fördelaktigt, speciellt för att 
lära sig musikteori eller utvecklas sångtekniskt. För att lyckas bli artist eller jobba som 
professionell sångare ansågs också den egna övningen vara viktig: 
 
 Om man vill komma upp på den nivån så måste man ju öva väldigt mycket.  
 (Elev åk 8, popinriktning)  

Majoriteten av eleverna beskrev att utbildning är viktigt i vissa musikyrken, exempelvis som 
musiklärare eller körledare, då yrket innebär att lära andra eller i större utsträckning 
samarbeta med andra:  
 
 Om man vill vara körledare då måste man ha en utbildning för det är så komplicerat 
 jobb, man måste vara specifik, […] det handlar om att få ihop en grupp till att göra  
 musik. (Elev åk 9, klassisk inriktning)  

Det som dock visade sig intressant var att majoriteten av eleverna som gick klassisk 
inriktning planerade att fortsätta med musik på gymnasiet medan ingen av respondenterna 
som gick popinriktning nämnde detta som ett specifikt mål. Detta kan delvis ha berott på att 
de flesta av eleverna som gick klassisk inriktning också gick i årskurs 9 och på så sätt tänkte 
mycket på just gymnasieval. Det kan också ha berott på de klassiska elevernas inställning till 
hur utbildning kan vara nyttigt för något annat, som visat i ett tidigare exempel där en av de 
klassiska eleverna beskrev att studera klassisk musik är en bra grund trots att hen mest höll på 
med rock på fritiden. Angående musikutbildning som nytta för annat beskrev en av eleverna 
det på följande sätt:  

 […] Man behöver inte vilja jobba med musik för att det ska vara användbart, i kör  
 handlar det jättemycket om att lyssna, man måste kunna höra olika saker och verkligen  
 anstränga sig och vara fokuserad och göra flera saker samtidigt. […] Det måste inte bara  
 handla om musik utan det kan ju också hjälpa en i andra områden. (Elev åk 9, klassisk 
 inriktning) 

Resultatet visar att eleverna ansåg att det är viktigt att ha fria ramar att själva skapa musik och 
uttrycka sig och här kan en utbildning, enligt eleverna, ge för mycket ramar och styrning. 
Detta kan tolkas som att eleverna själva vill bestämma över sitt musicerande och ges 
möjlighet att vara unika och äkta. Eleverna beskrev däremot utbildning som något viktigt 
inom vissa musikaliska yrken som musiklärare och körledare. De klassiska eleverna beskrev 
även vidareutbildning inom musik som ett av sina mål samt lyfte musikutbildning som något 
som kan vara nyttigt för något annat.   
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4.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis vill jag avsluta resultatpresentationen med att svara på mina två 
frågeställningar. I frågan om hur eleverna beskriver sin motivation till att sjunga visar 
resultatet att glädjen i musiken och att få uttrycka känslor är faktorer som gör det roligt att 
sjunga och som skapar motivation. När eleverna får känna att de lyckas och när de sjunger 
tillsammans med andra mår de bra och blir motiverade. Flera av eleverna lyfte konserter som 
något roligt där bekräftelsen från publiken ger en känsla av stolthet och känsla av att ha gjort 
något bra. Däremot när eleverna sjunger för att andra vill eller när de är rädda för att 
misslyckas är det jobbigt att sjunga.  

När det gäller skillnader och likheter mellan genrer visar resultatet inga stora skillnader inom 
motivation till att sjunga. Gemensamt för båda genreinriktningarna var att många av eleverna 
började sjunga tidigt och de klassiska eleverna i större utsträckning har påverkats av familjen. 
Resultatet visar också att familjen är en källa till motivation och detta förekom hos både de 
klassiska och popinriktade eleverna. Även förebilder är en källa till inspiration och 
motivation, detta lyftes hos båda genrer med fokus på förebilder som är ”unika”. Eleverna 
beskrev förebilden som en inspiration till att utveckla den egna rösten och flera av eleverna 
nämnde den egna utvecklingen som en del av sin inspiration och som en förebild. Detta var 
gemensamt för båda genregrupperna.  
 
Att ha målet eller drömmen att jobba med musik förekom hos eleverna oavsett genre. 
Däremot visar resultatet att de klassiska eleverna lyfte nyttan av att studera klassisk musik, att 
det ger en bra musikalisk grund, trots att klassisk musik inte är den genre de i första hand 
musicerar om de själva får välja. I frågan om utbildning var det gemensamt hos båda 
genreinriktningarna att eleverna ansåg att utbildning inte är viktigt om du vill bli artist eller 
låtskrivare, däremot om du vill bli musiklärare. Intressant var dock att de klassiska eleverna i 
majoritet hade tankar på att fortsätta med musikinriktning på gymnasiet.  
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som motiverar till att sjunga. Resultatet visar 
att majoriteten av eleverna sjunger för att det är roligt eller för att de älskar att sjunga. Detta 
kan ses som en typ av inre motivation (Deci & Ryan, 2000). Resultatet visar också att faktorer 
som att spela med andra, känslan av att lyckas och att själv få vara med och bestämma låtar 
och tonart är viktiga faktorer för att eleverna ska känna sig motiverade. Detta kan kopplas till 
SDTs grundläggande psykologiska behov samhörighet, känsla av kompetens och 
självbestämmande (Holm & Nordeborn, 2012). Situationer som tillfredställer de 
grundläggande psykologiska behoven skapar en inre motivation och kan även kopplas till 
elevernas välmående då de beskriver dessa situationer som situationer när det är roligt. Känsla 
av kompetens (Deci & Ryan, 2000) visar sig vara en stor del av motivationen hos eleverna, 
när de känner att de gör något bra, att de sjunger bra eller att de klarar av något som de övat 
på länge ökar den inre motivationen att fortsätta musicera. Att sjunga tillsammans eller spela 
med andra i band när alla strävar mot samma mål och är engagerade gör att det blir roligt med 
musik, något som kan ses som det grundläggande behovet samhörighet (Deci & Ryan, 2000).  
 
Flera av faktorerna i resultatet som skapar motivation till att sjunga överensstämmer med 
Alenius (2013) fem faktorer som skapar lust. Känslan av att lyckas, att få uttrycka sig samt 
spela tillsammans med andra är faktorer som lyfts i båda studier. Däremot visar resultatet i 
denna studie att utmaningar och tydliga mål inte är drivkrafter som skapar motivation, som 
det gör hos informanterna i undersökningen gjord av Alenius (2013). Detta kan bero på att 
informanterna i undersökningen var äldre och att de därför i större utsträckning söker sig efter 
utmaningar och har tydligare mål än respondenterna i denna undersökning.  
 
Även Hallam (2002) pratar om att elever motiveras till att musicera för att det är roligt att 
spela och undersökningen gjord av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (2002) visade att 
ungdomar drivs av lusten att spela och tillfredsställelsen som kommer av de egna framstegen. 
Detta kan kan tolkas som en typ av ”jag kan känsla” som beskrivs av Schenk (2000).  
Lärarens attityd och sätt att undervisa visade sig avgörande för att skapa lust hos flera av 
informanterna i undersökningen som gjordes av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (2002). 
Detta skiljer sig från resultatet i denna studie då eleverna inte i samma utsträckning lyfter 
läraren som lika viktig. Detta kan delvis bero på hur frågorna ställts.  
 
De situationer som gör att det blir jobbigt att sjunga, exempelvis när eleverna känner rädsla 
för att misslyckas eller att de ska sjunga dåligt och göra bort sig inför andra, kan ses som att 
hindra tillfredsställelsen av det psykologiska grundbehovet känsla för kompetens vilket borde 
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innebära att den inre motivationen till att sjunga i den situationen minskar. Att sjunga för att 
någon annan vill kan ses som att hindra tillfredsställelsen av de grundläggande behovet 
självbestämmande vilket i sin tur minskar den inre motivationen. 

Delar av resultatet skulle kunna tolkas som typer av yttre motivation. Eleverna beskriver 
bekräftelsen från en publik på konsert som en drivkraft. Detta skulle kunna ses som en typ av 
yttre motivation, infogad reglering (Deci & Ryan, 2000), om eleven endast drivs av att få 
bekräftelse för att få känna sig stolt. Övning beskrivs som något viktigt för att kunna bli en 
professionell musiker, denna insikt och drivkraft skulle kunna ses som en typ av integrerad 
reglering (Deci & Ryan, 2000) eftersom eleverna beskriver att övning är viktigt för att lyckas 
med målet, inte som något de själva gör endast för att det är roligt. Ett exempel som skulle 
kunnas ses som amotivation (Deci & Ryan, 2000) är eleven som drömmer om att bli 
professionell sångerska men som valt att inte ha det som ett mål för att eleven inte känner sig 
tillräckligt bra och därför inte kommer lyckas. Detta exempel är något som även tas upp av 
Evans (2015). Samtidigt vill eleven fortsätta sjunga för att det är något som skänker glädje så 
svaret skulle även kunna tolkas som en rädsla för att misslyckas. Respondenterna i denna 
studie beskriver situationer då det är jobbigt att sjunga och ger exempel som att gå på kören 
fast rösten inte är på topp för att föräldrar påverkar och tvingar en att gå. Detta skulle kunna 
tolkas som en form av extern reglering (Deci & Ryan, 2000).  
 
I frågan om vad eleverna har för drömmar och mål med sin sång visar resultatet att flera av 
eleverna drömmer om att jobba professionellt med musik för att de vill jobba med något de 
älskar. Detta kan tolkas som en del av elevernas personliga utveckling och kan därför ses som 
ett inre livsmål (Deci & Ryan, 2015). Målet att söka till Talang skulle kunna ses som ett yttre 
livsmål (Deci & Ryan, 2015) då eleven lyfter uppmärksamhet som en viktig del av målet 
vilket visar på en yttre motivation som kändisskap. Däremot pratar eleven också om att 
anledningen till målet är att få andra att förstå hur mycket hen älskar att sjunga, vilket kan ses 
som en form av inre motivation (Deci & Ryan, 2000).  
 
Resultatet i denna studie visar att artister nämndes som förebilder i samtliga intervjuer, flera 
av respondenterna nämnde även annat som förebilder eller beskrev att de inte hade några 
specifika förebilder. Detta visade även resultat från studien gjord av Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd (2002) där få informanter nämnde en specifik artist som förebild. Däremot 
skriver Kelemen (2014) att det är viktigt att få uttrycka sig som sin förebild för att stärka 
viljan att fortsätta musicera efter ungdomsåren. I frågan om förebilder förekommer orden 
”äkta” och ”unik” vilket kan tolkas som begreppet autenticitet. Eleverna beskriver artister 
som är ”äkta” som förebilder där faktorer som att de skriver sin egen musik anses som 
autentiska. En av de viktigaste faktorerna för att ses som autentisk, menar Lilliestam (2006), 

!23



är att skapa sin egen musik och sträva efter att skapa ett eget sound. Lilliestam (2006) 
beskriver att autenticitet betyder olika beroende på vilken genre det är, i så kallad tidig musik 
är musiken autentisk när den framförs tidsenligt medan det i folkmusik anses vara ”äkta” när 
musiken är naturlig och opåverkad av media och kommersiell anpassning. Resultatet i denna 
studie visar däremot inga större skillnader på synen på autenticitet mellan de olika 
genregrupperna, tvärtom är båda genregrupperna överens om att de artister som skriver sin 
egen musik och gör något eget och ”unikt” är de som anses vara förebilder. Detta kan bero på 
att eleverna inte nödvändigtvis personligen anser sig tillhöra den ena eller den andra 
genretraditionen trots att de studerar olika genrer. Lilliestam (2006) skriver även att 
autenticitet kan ses som ett sätt att generellt prata kring musik och visa på vissa egenskaper 
inom musiken, oberoende av genre.  
 
Även Scheid (2009) skriver om begreppet autenticitet där att vara autentisk och ”äkta” är 
något att sträva efter. Resultatet i denna studie visar att eleverna skiljer på att vara unik eller 
autentisk som artist och att ha en unik röst. Majoriteten av eleverna beskriver att vara unik 
som artist som något eftersträvansvärt, något som även Scheid (2009) beskriver. Däremot i 
frågan om den egna rösten strävar inte eleverna efter att skapa en unik röst utan anser att varje 
person redan har en unik röst. Begreppet unik syftar i detta fall, som jag ser det, på olika 
saker. Att vara autentisk som artist genom att skriva sin egen musik är viktigt men den egna 
rösten, som är en del av ens person, är något unikt för varje person som bör utvecklas 
personligt. Detta kan vara en förklaring till varför flera av eleverna beskriver sig själva och 
sin egna utveckling som sin förebild.  

I studien gjord av Scheid (2009) lyfts skillnaden på att lära sig vid lektion eller att lära sig 
själv hemma där begreppet att vara ”självlärd” är något som ses som autentiskt jämfört med 
att lära sig på lektion. Detta visar även resultatet i denna studie då eleverna lyfter artister som 
är självlärda som förebilder, som exemplet Bruno Mars. Resultatet visar också att eleverna 
anser att behovet av utbildning inte är viktigt för att bli artist eller låtskrivare och detta kan ses 
som ett exempel på att vara autentisk. Samtidigt visar resultatet att flera av eleverna ser 
utbildning som något fördelaktigt som kan ge bra kunskap inom exempelvis musikteori och 
sångteknik. Inom vissa yrken, som musiklärare, ses utbildning som något viktigt då det 
handlar om att lära andra och då krävs vissa specifika kunskaper. Däremot när det handlar om 
att skapa musik är autenticiteten viktig, eleverna beskriver att det fria skapandet av konst inte 
ska hållas tillbaka av ramar och regler som en utbildning kan ge. Detta var gemensamt för 
båda genregrupperna vilket är intressant då de Bézenac & Swindells (2009) i sin studie 
beskriver hur klassiska musiker anser att läraren är en viktig del av den musikaliska 
utvecklingen och studier hos experter är avgörande för att kunna bli en professionell musiker, 
något som inte togs upp av de klassiska eleverna i denna studie.  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I frågan om skillnader mellan de båda genregrupperna visar resultatet inga större skillnader. 
Den största drivkraften i båda grupperna verkar vara den inre motivationen men de klassiska 
studenterna ger något fler svar som skulle kunna ses som typer av yttre motivation. Ett 
exempel på detta är att de klassiska eleverna i större utsträckning beskriver att de börjat 
musicera för att syskon gör det eller för att deras föräldrar bestämt att de skulle börja. Detta 
beskriver även de Bézenac & Swindells (2009) som vanligt förekommande bland klassiska 
musiker. Familjen är, enligt Hallam (2002), en källa till inspiration, något som även framkom 
i denna undersökning bland både de klassiska- och icke klassiska eleverna. Exemplet med 
eleven i denna studie som beskrev att den började studera musik för att familjen gör det kan 
tolkas som en typ av extern reglering (Deci & Ryan, 2000) om eleven inte hade något eget 
intresse från början, vilket resultatet i denna undersökning inte ger en inblick i.  

De Bézenac & Swindells (2009) beskriver att klassiska musiker i större utsträckning värderar 
notläsning och tekniska färdigheter, något som nämns som nyttiga saker att lära sig av de 
klassiska eleverna i denna studie. De klassiska eleverna i denna studie pratar om studier inom 
klassisk musik som en ”bra grund” vilket kan bero på de genrespecifika lärningstraditionerna 
inom klassisk musik och uppfattningen att klassiska musiker kan spela alla typer av stilar, 
som tas upp i studien av de Bézenac & Swindells (2009). De klassiska eleverna beskriver 
även att studera klassisk musik kan vara nyttigt för annan musikutövning, trots att det inte är 
den genre de musicerar på fritiden. Valet att studera klassisk musik skulle då kunna ses som 
en typ av yttre motivation, integrerad reglering (Deci & Ryan, 2000), om eleverna tycker 
studier i klassisk musik är något roligt men inte något som kommer helt inifrån de själva. 
Dock behövs aspekten tas in att eleverna med popinriktning valt att studera den genre de 
också musicerar utanför skolan och på så sätt i större utsträckning drivs av inre motivation. 
Om fler elever på den klassiska inriktningen även höll på med klassisk musik utanför skolan 
hade resultatet kunnat vara annorlunda.  
 
En aspekt som känns viktig att diskutera är vad detta resultat innebär för mig som blivande 
musiklärare. I frågan om vad som motiverar elever visar resultatet att det finns mycket lärare 
kan tänka på i planeringen av sin undervisning. Att skapa en trygg social miljö där eleverna 
får möjlighet att musicera med varandra utan yttre krav är viktigt, något som även Evans 
(2015) beskriver. Om eleverna får vara med och bestämma repertoar kan det stärka den inre 
motivationen och skapa en känsla av samhörighet med gruppen om valet av repertoar har 
gjorts gemensamt. Det är viktigt för eleverna att känna sig kompetenta och att de får fokusera 
på sin egen utveckling vilket gör att saker som positiv feedback blir viktigt i undervisningen. 
Att skapa möjligheter för framträdande där eleverna kan visa upp det som de jobbat med 
länge och få respons från en publik är viktigt, dock behöver miljön kännas stödjande och inte 
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pressande. Den inre motivationen stärks av känslan att utveckla sig själv och att lyckas, 
läraren är därför viktig i att skapa en ”jag kan känsla” samt viktig i att skapa en 
undervisningen som balanserar mellan upprepning och utmaning (Schenk, 2000).  

Slutord  
Detta arbete har gett en bild av hur musikelever på högstadiet beskriver motivation till att 
sjunga, en studie som kommer vara värdefull i mitt kommande yrke som lärare. Studien har 
gett en insikt om att det finns många faktorer som spelar in när det gäller motivation och att i 
rollen som lärare kan motivation både stärkas och hindras. Ett intresse för motivation och 
vidare studier inom motivation har väckts och framförallt har detta arbete gett en insikt om 
något av det viktigaste när det gäller att sjunga - att det ska vara roligt.  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Bilaga 1 Samtyckesavtal elever över 15 år 
 
Samtyckesavtal  
 
Gruppintervjun är en del av en studie som görs av Mikaela Häger. Studien är en del av 

Mikaelas examensarbete som skrivs på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I studien görs 

gruppintervjuer med elever i musikklass åk 7-9 och inför intervjun har elevernas namn och 

information angående vilken klass de går i tilldelats Mikaela. Under studien kommer 

elevernas namn användas till Mikaelas interna anteckningar. Intervjun kommer spelas in för 

att underlätta att det som sägs under intervjun dokumenteras korrekt. Ljudinspelning samt 

anteckningar kommer sparas på Mikaelas dator och telefon. Ingen annan person kommer läsa 

anteckningarna eller lyssna på ljudinspelningen från intervjun.  

I själva arbetet kommer inga av elevernas namn skrivas ut, däremot kommer information om 
årskurs samt att eleverna går musikklass finnas med. Alla personuppgifter samt ljudinspelning 
kommer raderas efter att arbetet är klart.  
 

 
 Jag samtycker till att mitt namn får användas till Mikaelas interna anteckningar. 
 
 Jag samtycker till att jag får spelas in (endast ljud, ej bild). 

Underskrift 

Namnförtydligande       Datum 
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Bilaga 2 Samtyckesavtal elever under 15 år 

Samtyckesavtal  
 
Gruppintervjun är en del av en studie som görs av Mikaela Häger. Studien är en del av 
Mikaelas examensarbete som skrivs på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I studien görs 
gruppintervjuer med elever i musikklass åk 7-9 och inför intervjun har elevernas namn och 
information angående vilken klass de går i tilldelats Mikaela. Under studien kommer 
elevernas namn användas till Mikaelas interna anteckningar. Intervjun kommer spelas in för 
att underlätta att det som sägs under intervjun dokumenteras korrekt. Ljudinspelning samt 
anteckningar kommer sparas på Mikaelas dator och telefon. Ingen annan person kommer läsa 
anteckningarna eller lyssna på inspelningen från intervjun.  

I själva arbetet kommer inga av elevernas namn skrivas ut, däremot kommer information om 
årskurs samt att eleverna går musikklass finnas med. Alla personuppgifter samt ljudinspelning 
kommer raderas efter att arbetet är klart.  
 

 Jag samtycker till att mitt barns namn får användas till Mikaelas interna anteckningar. 

 Jag samtycker till att mitt barn får spelas in (endast ljud, ej bild). 

Elevens namn 

Underskrift vårdnadshavare 

Namnförtydligande       Datum
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