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Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa frågan om betydelsen av förebilder för sångares motivation att lära 
i sångundervisning. Fokus för studien har varit att undersöka på vilka sätt förebilder kan 
skapa motivation på ett meningsfullt sätt åt sångelevers lärande samt på vilka sätt jag, som 
forskande lärare, med stöd av aktionsforskning kan utvecklas på ett meningsfullt sätt som 
pedagog. Då aktionsforskning utgår ifrån vad som sker i olika situationer, har undersökningen 
bearbetats ur det vetenskapsfilosofiska perspektivet pragmatism. Undersökningen 
genomfördes genom sånglektioner med två elever som hade varsin sångförebild de ville 
arbeta utifrån. Eleverna förde parallellt med lektionerna en loggbok över deras lärandeprocess 
och det gjorde även jag, som undervisande lärare. Elevernas loggböcker användes sedan som 
underlag för den fortsatta lektionsplaneringen och analyserades efter att undersökningen var 
slutförd. Analysen av elevernas loggböcker visade olika teman av vikt för elevernas 
motivation att lära. Dessa teman presenteras i resultatkapitlet och är självförtroende, trygghet, 
erfarenheter och att skapa mening för sitt lärande. Genom pragmatism, som 
vetenskapsfilosofiskt perspektiv, har undersökningen lyft betydelsen av elevernas erfarenheter 
och meningsskapande för deras lärande. Diskussionskapitlet tar upp hur lärare kan arbeta för 
att möta elevers individuella behov, hur elev och lärare kan fungera som resurser för varandra 
för att främja lärande samt hur dialogen mellan lärare och elev kan användas som ett redskap i 
undervisningen för att skapa medvetenhet, mål och nytta för lärandet. 

Nyckelord: förebild, motivation, sångideal, övningsmotivation 
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1. Inledning och bakgrund 

Idag finns en rad sångtävlingar i form av TV-program så som Idol, Talang och X-Factor som 
inte direkt lämnar plats för lärande hos den sökande. Den sökande ska snarare i ett tidigt 
skede av programmet kunna leverera en mer eller mindre färdig produkt. Budskapet som 
dessa program därmed sänder ut kan i många fall bli problematiskt i relation till synen på 
utveckling, om det som förmedlas är att sångaren ofta i väldigt tidig ålder ska vara ”klar”. 
Kanske finns ett samband mellan detta resultatinriktade synsätt och att mycket annat går i hög 
hastighet i dagens samhälle, så att vikten av att uppnå något över tid börjar gå förlorad. 
Många vill se snabba resultat. Som undervisande sånglärare kan det därmed finnas ett intresse 
i att fundera kring hur sånglärare skulle kunna arbeta kring synen på övning och att bibehålla 
sångelevers motivation att lära över tid. Mycket i vårt samhälle förespråkar effektivitet 
snarare än kvalitet och därmed kan motivationen till att öva i många fall sina. Vetskapen om 
att övning är något nödvändigt för lärande och att det ibland kan ta längre tid att utveckla 
vissa färdigheter har lett till att vilja lyfta frågan om sångelevers motivation att öva i den här 
studien. 

Min erfarenhet som sånglärare är att många sångare idag har en önskan om att kunna använda 
sina röster på ett liknande sätt som sina idoler. Med olika typer av röstideal och vilken typ av 
musik som just nu är populär i vår del av världen, kan sångare uppleva att det finns vissa 
preferenser kring hur en sångare bör låta. Detta kan tendera till att många sångare stöps i 
samma form och därmed härmar sina förebilder istället för att undersöka sin egen sångröst 
och vilka kvalitéer som finns i den. Ett intressant område är därför hur sånglärare motiverar 
elever till lärande med hjälp av elevernas individuella sångförebilder. Målet blir inte att härma 
sin idol utan att låta sig inspireras av olika sångfärdigheter den valda sångförebilden erhåller 
för att på så vis motivera till lärande samt att kunna använda sin röst på önskvärt sätt. 

En möjlig problematik som kan uppstå vid lärande i relation till sångförebilder är hur 
sångförebilden förhåller sig till elevens identitet. Gould (2001) menar att förebilder erhåller 
kvalitéer som för beundraren anses vara attraktiva och därmed följer en strävan att efterlikna 
de olika kvalitéerna. Då förebilden jämförs i relation till ens egen identitet och sångröst har 
områden som självförtroende och självkänsla blivit centrala delar för den här studien. 

!  1



1.1.Bakgrund 

Föreliggande studie belyser frågan om betydelsen av förebilder för sångares motivation att 
lära i sångundervisning. I detta avsnitt presenteras därför teorier om motivation och musik, 
efter detta lyfts frågan om kommunikation som grund till lärande samt lärande utifrån ett 
erfarenhetsperspektiv. 

”Förebilder kan agera som en viktig drivkraft och inspiration för utveckling” (Kelemen, 
2014). Det har tidigare gjorts studier på hur sångare kan arbeta med sin röst utifrån olika 
sångideal och förebilder (Dissler, 2014; Vinderson, 2015; Forsberg, 2018). De tidigare 
studierna som varit inspiration till föreliggande studie har bland annat lyft pedagogens roll 
som handledare för att hjälpa sångelever att utveckla ”sound” och det personliga uttrycket. 
Vikten av att sjunga med en god rösthälsa i förhållande till hur sångelevers förebilder 
använder sina röster och hur förebilder i sin tur påverkar sångelevers sångideal, har också 
varit centrala delar av tidigare studier. Inspirationen från tidigare studier har lett till att vilja 
belysa förebilders betydelse för motivationen att lära och hur en pedagog kan använda sig av 
sångelevers förebilder i syfte att skapa intressant och utvecklande lektionsmaterial för 
sångundervisning.  

Inom musik har Evans (2015) funnit att det är av stor vikt att övningen på ett instrument är 
genomtänkt och beroende av den enskilda personens insats. Om eleven upplever att den 
besitter kompetens och lyckas med uppgifter som tilldelas, har det en motiverande effekt 
medan motsatsen, så som svårigheter och oförmåga att utföra det eleven vill, ofta leder till att 
eleven ger upp. Upplevelsen av den egna förmågan att lära sig nya saker är också avgörande 
för utveckling menar Evans. Om eleven får möjlighet att välja repertoar kan tydligare 
strategier skapas för den enskilda övningen, då repertoarvalet ofta är förenligt med elevens 
egen vilja och därmed ger anledning till att bete sig på ett speciellt sätt. Den enskilda 
övningen kan därmed motiveras utan tvång från läraren och har bevisad ökad effektivitet vid 
enskild övning. Studier som Lagerlöf och Wallerstedt (2018), lyfter fram att när barn får 
uttrycka musik utifrån deras egna villkor, visar de stor kompetens både som sångare och 
instrumentalister. 

Ahl (2004) presenterar olika psykologiska infallsvinklar till vad som får en person motiverad 
till att handla. Hon skriver bland annat ur ett behavioristiskt perspektiv som menar att kroppen 
är viktig för lärandet samt för att skapa och ta till sig nya beteenden. Enligt Ahl ses inom 
behaviorismen nya beteenden skapas genom olika stimulus och belöningar. Översatt till 
motivationstermer och med utgångspunkt i behaviorismen, menar Ahl att ifall motivationen är 

!  2



det som får en person att göra något, så består motivationen i det här fallet av stimulus eller 
belöning. Vidare diskuteras sannolikheten för att en person ska utföra en viss handling. Vroom 
(i Ahl, 2004) presenterar ett resonemang som lägger tyngd vid individens upplevda värde av 
handlingens funktion och individens förväntningar på att individens förväntningar kommer att 
infrias ifall handlingen utförs. Ifall värdet är högt men förväntningen på att resultatet kommer 
att infrias är lika med noll, blir produkten också noll och personen i fråga kommer inte vara 
motiverad att handla. Detta gäller även omvänt. 

Elever har, enligt Bjørndal (2005), olika förutsättningar gällande individens kunskaper, 
erfarenheter, motivation och fysiska tillstånd. Lärarens observation och utvärdering av 
elevernas förutsättningar har visat sig vara viktig för alla elevers rätt till en undervisning som 
svarar mot elevernas förmågor. Undervisningen bör därför anpassas efter elevernas 
individuella förutsättningar. Forskning pekar enligt Erixon (2007) på att trygghet är en viktig 
del för elevers utveckling. Fasta och tydliga rutiner kan skapa förutsättningar för att elever ska 
känna sig trygga i olika miljöer. Rutiner kan även skapa kontinuitet och igenkännande som 
gör att elever kan känna sig trygga i fler situationer. Erixon pekar på kommunikationen som 
ett verktyg för utveckling och att med hjälp av sina ord kunna uttrycka sina tankar, vilket i 
längden leder till lärande. Genom att höra sina talade ord, går det att sortera sina upplevelser, 
erfarenheter, förstå orsak och verkan och föra ihop erfarenheterna till ett sammanhang. Som 
pedagog i den utvecklingen kan det vara en fördel att använda ett nyanserat språk med många 
synonymer så att eleverna kan skapa medvetenhet om hur deras upplevelser kan benämnas, 
menar Erixon. 

Några andra som lyfter kommunikation och språket som något viktigt för utveckling är Thor 
Egerbladh, docent i pedagogik och Tom Tiller, professor i praktisk pedagogik (Egerbladh & 
Tiller, 1998). De menar att erfarenheterna behöver få ett språk i dialog med andra för att vi 
ska kunna lära utav våra erfarenheter. Egerbladh och Tiller argumenterar för att vi riskerar att 
förlora en utav de viktigaste källorna till inlärning ifall människors erfarenheter förblir tysta. 
Centralt för kommunikationen blir att ha ett språk som kan beskriva det vi upplever. De lyfter 
även vikten av att låta eleverna vara resurser för pedagogiken. Genom att låta eleverna 
komma fram med sina erfarenheter och uppfattningar kan eleverna vara resurser för 
pedagogens vidare planering och genomförandet av fortsatt undervisning. 

Då föreliggande undersökning har utförts med två vuxna sångelever har det funnits anledning 
till att hitta tidigare forskning om huruvida det finns skillnader mellan vuxna och barns 
lärande och ifall motivationen att lära är olika för vuxna och barn. Knowles (i Ahl, 2004) 
menar att vuxna elevers livserfarenheter också kan användas som en resurs för lärandet, men 
erfarenheterna kan ibland stå i vägen för lärandet. Därför kan läraren ibland behöva ta itu med 
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fördomar och förutfattade meningar som den vuxna eleven har. Knowles (i Ahl, 2004) menar 
även att det som ska läras ut bör uppfattas som något aktuellt för en vuxen och att det skiljer 
sig från barn som lär mer för framtiden medan vuxna lär mer för nuet. Däremot sätter arbete 
med vuxna elever större krav på en ledare genom att lärandet behöver vara kopplat till tydliga 
mål, som för eleven är eftersträvansvärda, intressanta och värdefulla. Utan tydliga mål finns 
inget inlärningsmotiv och uppgifterna kan verka ointressanta och tråkiga menar Ahl. 
Uppmuntran och beröm från läraren är särskilt viktigt och att framstegen går att kontrollera så 
att motivationen till att lära inte går förlorat menar Ahl vidare. Knowles (i Ahl, 2004) har 
sammanfattat sin syn på pedagogik och andragogik i sex steg om hur vuxna lär utifrån sina 
erfarenheter och motivation. Han pekar bland annat på att vuxna behöver veta varför de ska 
lära samt hur de kan ha nytta av det i sina liv. Vuxna har även behov av individanpassning och 
möjlighet att kunna dra nytta av erfarenheter i undervisningen (Ahl, 2004). Vuxna elever 
orienterar sitt lärande kring upplevda problem eller utmaningar och belönas huvudsakligen av 
inre belöningar, såsom ökat självförtroende och arbetstillfredsställelse. Följaktligen medför 
dessa påståenden att vuxna bara är beredda att lära sig sådant de har nytta av och att det därför 
tillhör en av lärarens första uppgifter i mötet med en vuxen elev att resonera fram vad den 
personliga nyttan av lärandet är för eleven hävdar Ahl. Fortsättningsvis menar Knowles (i 
Ahl, 2004) att det ställs särskilda krav på undervisningen då den vuxne ser sig som en 
oberoende och mogen individ och därmed behöver mötas på sina egna villkor. 

Ett av de begrepp som diskuteras i föreliggande arbete är självförtroende. En kort definition 
av detta fenomen ges i Svenska Akademiens ordlista där självförtroende beskrivs som tillit till 
den egna förmågan (Svenska Akademien, 2015). Hallam (2016) menar att en individs behov 
och önskemål först innebär en medvetenhet om att ta hänsyn till konsekvenserna av ett 
beteende för att i sin tur kunna tillfredsställa önskemålen. I individens försök att stärka det 
egna självförtroendet kopplas beteenden som leder till åstadkommande eller misslyckande till 
anledningar som tillåter individens självbild att hållas intakt. När individen lyckas utföra en 
uppgift med tillfredsställande resultat har resultatet en positiv känslomässig påverkan på 
självförtroendet och motivationen till att lära fortsätter. Tvärtom kan misslyckande skada 
motivationen. Vidare beskriver Hallam hur individers beteende i relation till musikutövning 
influeras av de individuella förväntningar och mål som individen har. Förväntningarna och 
målen behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till att vara bra på något för att ha ett intresse 
av att lära sig något. Tilliten till den egna förmågan har visat sig vara viktig för individen för 
att på förhand kunna förvänta sig positiva resultat av olika beteenden. Tilliten bygger på 
feedback från lärare, familj, jämförelsen med andra men framför allt på då individen känner 
sig kompetent och utmanad. Individens självförtroende i relation till motivation att lära 
påverkas även av individens förmåga till metakognition, alltså medvetenheten om det egna 
lärandet. Metakognition är viktigt för motivationen då medvetandet om den egna individens 
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styrkor, svagheter och hur en som individ lär sig på bästa sätt, påverkar hur individen hanterar 
olika lärandesituationer menar Hallam (2016). 

Den kognitiva gestaltteorin inom psykologi menar att människan är utrustad med en förmåga 
att kunna se samband och helheter (Ahl, 2004). Utifrån den kognitiva gestaltteorin har 
pedagogen John Dewey haft sin utgångspunkt. Det har utförts experiment inom gestaltteorin 
som menar på att det går att lära sig saker genom att få insikt. Insikter nås bäst genom att 
utsättas för problem som ska lösas, och på så sätt skapar människor mening i det de ser runt 
omkring sig. Tidigare insikter påverkar nya situationer och nya insikter beror på vad som 
tidigare upplevts. 

1.2.Syfte 

Studiens syfte är att belysa frågan om betydelsen av förebilder för sångares motivation att lära 
i sångundervisning. Följande frågor har varit fokus för undersökningen:  

- På vilka sätt kan förebilder skapa motivation på ett meningsfullt sätt åt två sångelevers 
lärande?  

- På vilka sätt kan jag som forskande lärare med stöd av aktionsforskning utvecklas på ett 
meningsfullt sätt som pedagog? 

2. Vetenskapsfilosofiskt perspektiv 
Då den här studien syftar till att undersöka elevers lärande utifrån deras upplevelser och 
erfarenheter, har pragmatism valts ut som vetenskapsfilosofiskt perspektiv då det förhåller sig 
till lärande utifrån vad som sker i olika situationer. Pragmatism grundar sig i ett lärande ur det 
egna intresset och anpassning till den enskilda individens förutsättningar. Följande kapitel 
redogör för kommunikationens roll för lärande, hur lärande kan ses ur ett nyttoperspektiv och 
en beskrivning av begreppen erfarenhet och mening utifrån pragmatismens perspektiv. 

 
2.1. Pragmatism 

Pragmatism har valts ut som vetenskapsfilosofiskt perspektiv och har lagt grunden för 
arbetssättet i den här studien. Ett centralt begrepp inom filosofin är erfarenhet, också kallat 
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upplevelser, och dess kraft till utveckling och hur vi lär just genom våra erfarenheter 
(Hartman & Hartman, 2004). John Dewey, en av pragmatismens frontfigurer, förespråkar att 
individens intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där läraren aktivt 
stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling (i Hartman & Hartman, 2004). Dewey 
trycker även på vikten av att den lärande deltar i planeringen av det som styr deras 
lärandeprocess. Vid enskild undervisning av sång upplever en elev något som tillsammans 
med sin lärare kan kommuniceras och diskuteras. Utbytet av upplevelser och erfarenheter i 
relation till elevens tidigare erfarenheter kan bidra till att utveckling sker. Med pragmatismens 
utgångspunkter kring lärande utifrån olika situationer som sker, uppstår därför relevans att 
analysera arbetet utifrån denna filosofi. 

Genom Dewey (1916) beskrivs kommunikation som ett medel för vårt samhälle att komma 
framåt. Kommunikationen bidrar till en process där vi genom delade erfarenheter gör kunskap 
till gemensam egendom. Den nya kunskapen bidrar i sin tur till att utveckling eller övergång 
sker. Genom att skapa sig gemensamma uppfattningar om mål, strävan och kunskap kan det i 
sin tur skapa ett likvärdigt sätt att möta förväntningar och krav på. Dewey hävdar även att all 
kommunikation är utbildande så länge kommunikationen inte blir rutinmässig eller stöpt i en 
form. 

Pragmatismens filosofi utgår ifrån ett nyttoperspektiv som innebär att kunskap ska ha en 
användbarhet, där reflektion, tvivel och förändring ses som förutsättningar för utveckling 
(Nyberg, 2011). Människan ställs även i relation till den yttre världen genom hur man utsätts 
för, anpassar sig till, försvarar sig mot och erövrar den yttre världen. Individen och dess 
aktioner är drivande faktorer i denna filosofi som också visar på att värde och mening kan 
existera i föränderlig form och se olika ut för olika personer: 

Vi skapar mening och gör värderingar på egen hand, utifrån oss själva i relation till vår omvärld. 
Sanning blir den överenskommelse jag gör med mig själv och med andra (Nyberg, 2011, s. 20). 

Följande menar Nyberg (2011) att den personliga processen att skapa mening ger människan 
möjlighet att peka ut vad som är sant för var och en av oss. Människors aktiva, medvetna, 
reflekterande och utmanande förhållningssätt gentemot omvärlden och varandra möjliggör 
därmed individens samt samhällets utveckling (Nyberg, 2011). 

Två centrala begrepp inom pragmatismen är erfarenhet och mening. Vi upplever något 
som i förlängningen skapar erfarenhet. Mening skapas i mötet med tidigare och 
aktuella erfarenheter och medvetande om att detta möte ägt rum (Nyberg, 2011). 
Genom reflektion och ständigt prövande och utvärderande, möjliggörs därmed lärande 
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(Dewey i Hartman & Hartman, 2004). Andersson (2014) menar att utbytet och 
överförandet av tidigare erfarenheter förändras i samspelet mellan individ och miljö. 
Fortsättningsvis beskriver han att de erfarenheter vi gör sker med en omedelbarhet och 
direkthet som skapar grunden till att förstå det pragmatiska erfarenhetsbegreppet. 
Denna omedelbarhet i sig skapar inte kunskap, men kan däremot peka mot 
formuleringar som kan beskriva erfarenheterna som skapar sociolingvistisk mening. 
Upplevelsen av de omedelbara erfarenheterna, ingår i vad Andersson hänvisar till 
inquiry-processer, vilket innebär att undersöka det unika som en upplevelse för med 
sig. Inquiry-processer har sitt ursprung i problematiska situationer och vill lyfta 
problem som en unik upplevelse av ett praktiskt besvär och inte som något abstrakt. 
Det är följaktligen betydelsefullt att lokalisera samt identifiera när deltagare i en 
lärandeprocess har svårt att formulera problem då det är med hjälp av de 
formuleringarna vi kan skapa meningsfulla erfarenheter och därmed lärande menar 
Andersson (2014). 

3. Metod 
I följande kapitel presenteras erfarenhetslärande utifrån aktionsforskning och aktionslärande 
som ligger till grund för föreliggande studie. Därefter följer en beskrivning av studiens 
undersökning, dess arbetssätt loggbok och videodokumentation följt av en beskrivning av 
informanter och urval samt analysmetod. 

3.1. Aktionsforskning och aktionslärande 

Egerbladh och Tillers (1998) tankar om att låta eleven vara resurs för planeringen och den 
fortsatta undervisningen har genererat den främsta inspirationen för tillvägagångssättet till 
föreliggande undersökning. Det Egerbladh och Tiller vill lyfta är vikten av det spontana 
samtalet för utveckling och menar att om det tas bort, tas även grunden bort för 
erfarenhetslärandet. Genom att sätta ord på det som händer i olika situationer, etableras en 
distans till erfarenheterna. På så vis kan sedan upplevelserna föras samman till olika mönster 
och skapa mening. Aktionslärande utgår ifrån var eleven befinner sig för att sedan arbeta 
vidare därifrån till ett fastställt mål där det meningsfulla lärandet sker både för lärare och elev 
vid reflektion av sina erfarenheter (Egerbladh & Tiller, 1998). 

Föreliggande undersökning har utgått ifrån det som sker i praktiken och bygger på ett 
arbetssätt som är hämtat ur aktionsforskning. Arbetssättet i den här studien har byggt på en 
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process som utvecklas efterhand utifrån frågeställningar ur praktiken med fokus på deltagande 
och mänsklig utveckling. Aktionsforskningens process utgår ifrån delarna planera, agera, 
observera och reflektera (Rönnerman, 2012). Enligt Rönnerman (2016) lyfts inom 
aktionsforskning kunskapsproduktion som en aktivitet fram där alla inblandade aktörer deltar. 
Aktionsforskning har ett förhållningssätt som utvecklas utifrån situation och behovet att hålla 
sig öppen för nya insikter menar Rönnerman. Basen för undervisningens utveckling i den här 
undersökningen har utgjorts av reflektion utifrån att ha fått ta del av elevernas loggböcker. 
Elevernas upplevelser av kunskap har på så vis blivit kommunikativ, dels genom deras 
loggböcker men också genom samtal under de genomförda lektionerna. Rönnerman menar att 
information får större genomslag när den kan föras vidare mellan lärare och elev. 
Aktionsforskning har därmed kunnat bidra till att vända blicken mot sig själv och möjliggjort 
att agera på nya sätt. Reflektionen som har skett i samband med lektionstillfällena i 
föreliggande undersökning har bidragit till reviderad lektionsplanering som gjort att 
utvecklingen av lektionsupplägg också fortsatt under undersökningens gång. 

3.2. Beskrivning av undersökning 

Två sångelever har under fyra lektionstillfällen à 40 minuter, under fyra veckor fått öva på 
olika sångtekniska färdigheter som återfinns, i en av dem vald, sångförebilds sångteknik. 
Efter varje lektionstillfälle har eleverna fått svara på loggboksfrågor via mail som utgjort 
underlaget för lektionsutvecklingen till nästkommande lektion. Lektionerna i den här 
undersökningen har även videodokumenterats för att synliggöra processer i elevernas 
inlärning. Genom ett arbetssätt som grundar sig i aktionsforskning med delarna planera, 
agera, observera och reflektera (Rönnerman, 2012), har loggböckerna och 
videodokumentationen från de genomförda lektionerna i den här undersökningen lagt grunden 
för det fortsatta upplägget av lektionerna. Arbetssättet har gått till på följande sätt där 
”läraren” syftar till mig som forskande lärare:  
 
1. Läraren har tagit del av elevernas loggboksanteckningar från föregående lektion. 
 
2. Läraren har observerat videodokumentationen där fokus har varit att uppfatta vad som 
fungerat och eventuella fortsatta arbetsområden. Ett ytterligare fokus har varit att i viss mån 
försöka upptäcka när eleverna fått nya erfarenheter och skapat mening för sitt eget lärande. 
 
3. Efter att ha tagit del av elevernas loggboksanteckningar och den inspelade 
videodokumentationen från föregående lektion, har nytt lektionsmaterial utformats. 
Lektionsmaterialet har då utgått ifrån vad jag, som lärare, upplevt fungerat bra för den 
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enskilda eleven. Elevernas individuella problemområden har även fokuserats för att 
möjliggöra utveckling på de områdena. 
 
4. Lärarens loggbok har varit ett stöd till den här undersökningens lektionsutveckling utifrån 
reflektioner som gjorts över elevernas individuella problemområden och vad problemen kan 
bero på. Loggböckerna har även synliggjort vilka övningar som landat väl hos eleverna samt 
när och hur eleverna och läraren upplevt att utveckling skett. 

3.3. Loggbok 
Eleverna i föreliggande undersökning har fört loggbok med fokus på sina lärandeprocesser. 
En loggbok kan enligt Bjørndal (2005) ge en elev möjlighet att reflektera över sitt lärande, 
men också tillfälle att lyssna till sig själv och eventuella känslomässiga upplevelser som kan 
uppstå. Genom loggboksskrivande kan den som för loggbok även lära sig att medvetandegöra 
vad de redan kan, möjlighet till att uttrycka sina känslor, vad de gör och hur de gör någonting 
och varför, för att i längden möjliggöra förändringar på olika områden. För att strukturera 
loggboken har eleverna fått svara på följande frågor som är en blandning av olika 
strukturerade loggboksfrågor:  
 
Konfluent loggbok 
Tankar, känslor och kroppsliga reaktioner:  
- Vad/Hur tänkte jag under dagens lektion?  
- Vad/Hur kände jag under dagens lektion?  
- Vad upplevde jag för kroppsliga reaktioner under dagens lektion?  

Anekdotkort 
Positiva kontra obehagliga upplevelser:  
- Vad upplevde du som positivt under lektionen och vad tror du att det berodde på?  
- Vad upplevde du som negativt under lektionen och vad tror du att det berodde på?  

Metakognitiv loggbok  
- Vad hände, vad lärde jag mig och hur lärde jag mig det? 

Bjørndal (2005) menar att den konfluenta loggboken ger möjlighet att skilja på kognitiva, 
affektiva och kroppsliga processer för att kunna bearbeta olika erfarenheter. Vidare kan 
anekdotkorten användas för att möjliggöra reflektion över vad som är typiskt för positiva 
upplevelser kontra negativa upplevelser i samband med åstadkommanden eller utmaningar. 
Den metakognitiva loggboken kan till sist bidra till reflektion över sitt eget lärande och hur 
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man själv lär sig något. Via skrivandet kan även väsentliga detaljer och mönster pekas ut som 
förhoppningsvis kan bidra till att förstärka nya insikter (Rönnerman 2016).  

Undersökningen som genomförts till den här studien har syftat till att utveckla praxis. Därför 
har även jag, som undervisande lärare, fört en egen reflektionsloggbok över processen. I 
reflektionsloggboken har jag tecknat ned elevens framgångar från föregående lektion och vad 
de kan ha berott på samt problem eller svårigheter och hur vi skulle kunna arbeta vidare med 
dem. Lärarens loggbok i föreliggande undersökning har följt strukturen beskrivande, tolkande 
och reflekterande och har svarat på följande:  

1. Beskrivning av framgångar hos eleven 
2. Beskrivning av problem hos eleven 
3. Tolkning och reflektion av framgångar och problem hos eleven, vad fungerar/ vad fungerar 

inte? Hur kan jag arbeta vidare för att möta elevens målbild? 

Till en början var tanken att loggboken skulle vara ett sätt för eleven att kunna bearbeta sina 
tankar kring sitt lärande och det vi gått igenom på lektionen. Däremot visade det sig att då jag, 
som undervisande lärare också fick ta del av elevernas tankar, framträdde elevernas 
loggböcker som något av det viktigaste för den här undersökningens utvecklingsarbete. 
Loggböckerna utgjorde det främsta materialet för utvecklingsarbetet och bidrog till att 
synliggöra hur lektionsmaterialet och genomförandet av lektionerna landade hos respektive 
elev. 

3.4. Videodokumentation 

Lektionerna i föreliggande undersökning har videodokumenterats för att kunna följa skeenden 
och vara ett stöd i utvecklingsprocessen. Videodokumentationen har möjliggjort att kunna gå 
tillbaka och se vad det var som hände i olika situationer. Planeringen kring lektionerna har 
fortgått med fokus på vad som fungerar och genererat tankar kring fortsatta arbetsområden. 
Videodokumentationen har även gett mig, som forskande lärare, möjlighet att granska detaljer 
i olika undervisningssituationer i syfte att utveckla didaktiken vidare. Däremot har 
videodokumentationen enbart agerat som ett stöd för lektionsutvecklingen och inte varit det 
huvudsakliga analysmaterialet för den här undersökningen. 

3.5. Informanter och urval 
 
Två informanter och tillika elever, har deltagit i studien. De är båda i vuxen ålder och erfarna 
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sångare. Urvalet att arbeta med vuxna i undersökningen gjordes utifrån stämbandens 
utveckling och att stämbandens utveckling inte skulle utgöra något fysiskt hinder vid 
utförandet av vissa sångövningar. Valet att bjuda in två deltagare av olika kön grundade sig på 
de fysiologiska skillnaderna som finns mellan en kvinnoröst respektive en mansröst och att 
det i sig kan generera olika sångideal att arbeta med. 

I och med att föreliggande undersökning har genomförts under en begränsad period på fyra 
veckor, hade resultatet kunnat visa på andra svar om det löpt över längre tid. Den begränsade 
tidsramen har även inneburit att den här undersökningen enbart genomförts med två individer, 
för att kunna begränsa analysmaterialet till den tidsram som varit. Elevernas egen 
sångutveckling och de sångtekniska färdigheterna har varit individuella, vilket bidrar till att 
den här undersökningen inte kommer att kunna ge några generella svar, men kan 
förhoppningsvis bidra till att belysa hur förebilder kan skapa motivation på ett meningsfullt 
sätt för två sångelever. Föreliggande undersökning kan även visa på hur lektionsutvecklingen 
fungerat och landat hos eleverna som deltagit. 

3.6. Analysmetod 

Genom elevernas loggböcker har olika teman upptäckts. Analysen har genomförts genom   
färkodning av sådant som rört sig inom samma tema. Färgkodningen har synliggjort vilka 
teman som varit mest framstående och återkommande i elevernas loggböcker under de veckor 
som föreliggande undersökning har genomförts. Lärarens loggbok har synliggjort hur jag, 
som undervisande lärare, har förhållit mig till de teman som uppkommit ur elevernas 
loggböcker samt hur jag förhållit mig till sådant som uppstått under de genomförda 
lektionerna tillsammans med de deltagande eleverna. 

4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen av betydelsen av förebilder för 
sångares motivation att lära i sångundervisning. Kapitlet är indelat i två avsnitt: Elevens 
loggbok och Lärarens loggbok, dessa avsnitt är därefter tematiserade. I kapitlet presenteras 
eleverna som A och B. 
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4.1. Elevens loggbok 
Nedan presenteras resultatet utifrån elevernas loggböcker och vad som framstått som relevant 
för deras motivation att lära. Områden som berörs är elevernas motivation i relation till nytta 
och förväntningar, hur självförtroende kan byggas genom goda erfarenheter, hur kontinuitet 
kan bidra till trygghet samt hur erfarenheter, medvetenhet och meningsskapande ger 
förutsättningar för lärande. 

4.1.1. Nytta och förväntningar skapar motivation 

Till att börja med har den här undersökningen utgått ifrån att eleverna redan i förväg haft en 
målbild och en motivation till att arbeta med ett eget valt sångideal. Elevernas sångförebilder 
har inneburit förutbestämda målbilder hos eleverna och skapat mening till att genomföra 
lektionerna. Eleverna har på så vis redan innan genomförandet av den här undersökningens 
lektioner haft förväntningar på att få lära sig något som för dem upplevts eftersträvansvärt. 
Eleverna A och B har sinsemellan haft olika mål med vad de har velat uppnå under de 
lektioner som genomförts. Elev A har velat utveckla en hållbar sångteknik för att minska 
slitage vid konserter samt vid sångtekniskt krävande låtar. Elev B har velat öva på att få större 
och mer kraftfull klang i den övre delen av rösten.  

Då studiens syfte har varit att undersöka sångförebilders betydelse för elevens motivation att 
lära, fick eleverna som deltog i den här undersökningen ge förslag på artister som de 
individuellt ansåg besitter de sångtekniska färdigheter som de själva ville utveckla. Initialt 
uttryckte eleverna känslor som rädsla och glädje över att arbeta utifrån sångförebilderna, men 
visade framför allt på en positiv inställning till att få genomföra lektionerna som låg framför. 

Det var bra med en låt som gjorde att jag tvingades kasta mig ut, för att sedan ta det vidare 
därifrån. Gillar konceptet att kasta sig ut, även om det kan vara läskigt ibland. (Elev A, Loggbok 
1) 

Det ska bli roligt att gå igenom alla lektioner vi har framför oss. Det kändes väldigt positivt att 
få dyka in i en låt med en artist jag verkligen älskar. Jag skulle jättegärna vilja gå in på riktigt 
nördig nivå av sångtekniken. (Elev B, Loggbok 1) 

Elev B hade tidigare arbetat utifrån förebilder för att på egen hand lära sig sångtekniska 
färdigheter. Eleven hade utformat egna övningsstrategier för att närma sig sin målbild genom 
att spela in sig själv vid övning och därefter försöka härma sin förebild. B uttryckte i början 
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av undersökningen en önskan om att få öva specifika sångtekniker som den valda 
sångförebilden i en intervju sagt att den använder sig av, såsom Bel Canto -teknik och rap . 1 2

Med elevernas givna information om deras upplevda sångproblematik, målbild och önskemål 
kring material att arbeta med, skapades en plattform som synliggjorde vad lektionsinnehållet 
kunde fokuseras kring. Elevernas upplevda sångproblematik, målbilder och önskemål gav 
möjligheter att skapa lektionsmaterial som syftade till att bygga på elevernas tidigare 
erfarenheter. En förhoppning var sedan att i förlängningen kunna skapa mening kring hur 
eleverna kan använda sin sångteknik för att närma sig sina individuella mål inom sång.  

Ur ett pragmatiskt perspektiv har elevens motivation att lära i den här undersökningen visat på 
nyttan eleverna ansett sig ha av att genomföra lektionerna samt att förväntningarna på att 
deras önskemål att utvecklas har infriats. 

Trots att vi inte haft så många lektioner, så ser jag absolut en utveckling från första gången. Jag 
tror att jag mer och mer börjar komma in i tänket om hur jag ska närma mig min målbild och 
sjunga mer skonsamt. (Elev A, Lektion 3) 

4.1.2. Självförtroende byggs genom goda erfarenheter 

Ett annat område som framstått som viktigt för elevernas motivation till att lära, har varit 
självförtroende och hur elevernas självbild påverkat den individuella sången. Det har visat sig 
vara viktigt att eleven får positiva erfarenheter och upplevelser av åstadkommande under 
lektionstid. Genom de positiva erfarenheterna har elevernas tillit till deras förmåga ökat och 
bidragit till att de känt att de kan klara av olika färdigheter inom sång.  

Något som både A och B haft gemensamt har varit att de båda har velat arbeta med den övre 
delen av rösten, men på olika sätt. A har velat arbeta med att känna sig avspänd på höjden, 
medan B har velat uppnå mer kraftfull klang på höjden. Deras respektive arbetsområden med 
deras röster har inneburit att eleverna i undervisningssituationen utsatts för låtar som utmanar 
den övre delen av rösten. Anledningen till låtval har därmed haft sin grund i att eleverna ska 
få tillfälle att öva på de sångförmågor som de har uttryckt att de vill utveckla.  

Båda eleverna uttryckte under det första lektionstillfället att de upplevde att låtarna var i en 
för hög tonart. A nämnde också det i sin loggbok: 

Först kände jag i hela kroppen att det var klart utanför mitt röstomfång. (Elev A, Lektion 1) 

 Bel Canto = vokalteknik som betonar vacker klang och teknisk sångskicklighet.1

 Rap = vokalt uttryckssätt där text talas i takt till musik på ett poetiskt vis.2
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Elev B hade tidigare sjungit den låt vi skulle arbeta med under våra lektionstillfällen och hade 
sedan innan en bestämd tonart som hen brukade sjunga låten i, då originaltonarten upplevdes 
vara för hög. Vid det första lektionstillfället hade B precis återhämtat sig från en förkylning 
som bidrog till att rösten inte betedde sig på det sättet eleven var van vid.  

Min röst var fortfarande sliten från förkylningen och jag var allmänt trött. Därför orkade jag inte 
andas ordentligt, så jag kände mig lite utpumpad. Jag upplevde också att jag inte hade något 
vidare tryck i stämbanden. (Elev B, Lektion 1) 

Båda eleverna har genom loggböckerna pekat på olika anledningar till varför de inte kan 
prestera på det sätt de önskar. När eleverna inte kunnat prestera på önskvärt sätt under 
lektionerna, har de hanterat situationerna olika. När A stött på hinder under lektionerna har 
hen velat fortsätta och ta om olika delar av låten för att på så vis få fler chanser på sig att 
försöka genomföra den uppgift som förväntats av hen. B har vid hinder uttryckt missnöje över 
att det inte låter som hen önskat och ibland slutat sjunga mitt i övningen.  

Gemensamt för både A och B:s loggböcker har varit hur fysiska blockeringar så som sjukdom 
och dagsform har påverkat deras prestation och självförtroende. De lektioner som eleverna 
har upplevt sig ha goda fysiska förutsättningar var också de lektioner de upplevde att de 
gjorde större framsteg i sin sångtekniska utveckling. Den fysiska hälsan har därmed verkat 
vara hopkopplat med elevens tillit till sin förmåga och att kunna utföra övningar på ett 
önskvärt sätt.  

Min dagsform var lite rasslig, kände mig trött när jag klev in och ganska spänd till en början. Har 
även nån skit i halsen nu, som absolut påverkar rösten lite negativt. Dessa två faktorer gjorde att 
jag inte riktigt kom överens med de högsta tonerna denna gång. (Elev A, Lektion 2)  
 
Jag tänkte mycket på att det kändes lättare att sjunga idag än vad det känts de senaste veckorna. 
Tror att rösten börjar komma tillbaka efter att jag var sjuk. Jag hade en bra känsla under vår sista 
lektion. Jag kände att jag blivit lite bättre på de wailningar jag övat på hemma. (Elev B, Lektion 
4) 

Självförtroendet och tilliten till den egna förmågan har varierat beroende på dagsform, men 
har också berott på elevernas förutfattade meningar om att utföra sådant de tycker har varit 
svårt. Elevernas erfarenheter av att klara av övningar under olika omständigheter har därmed 
varit speciellt viktiga vid påbyggnaden av deras självförtroende. Ur ett pragmatiskt perspektiv 
kan elevernas goda erfarenheter av att kunna utföra vissa övningar för att kunna bygga på sitt 
självförtroende lyftas, även om de upplevt sig ha dålig dagsform. 
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4.1.3. Kontinuitet skapar trygghet 

Under följande tema presenteras material som jag valt att samla under begreppet trygghet. 
Temat innefattar både de känslor som uppstår inom eleven vid olika tillfällen som tydliggjorts 
genom elevernas loggböcker, kroppsliga reaktioner och den fysiska hälsan samt hur den 
fysiska miljön spelar in i olika situationer. 

Trygghetskänslan har spelat en viktig roll när elevernas självförtroende har svikit. När det har 
funnits en inneboende osäkerhet och självtvivel hos eleven har undersökningen visat att den 
omslutande miljön spelat större roll än lektioner då eleverna känt sig självsäkra. Begreppet 
trygghet har framkommit vid ett flertal tillfällen i elevernas loggböcker, men eleverna har 
förhållit sig till begreppet trygghet på två olika sätt. För A har kontinuitet framstått som något 
viktigt för trygghetskänslan, med återkommande övningar och att få repetera övningar flera 
gånger. A har även lyft vikten av att jag, som lärare, kan fånga upp elevens dagliga behov 
beroende på vilken form eleven befinner sig i. För B har tryggheten till stor del handlat om att 
känna sig trygg i det fysiska rummet. 

Kontinuiteten i övningarna tillsammans med A bidrog till att det gick att se förändring i 
sångtekniken under de fyra lektionstillfällena. I och med att övningarna återkom vecka efter 
vecka kunde en trygghet skapas där A visste vad som förväntades av just den specifika 
övningen. Det fanns många vinster med att återkomma till samma övning under flera veckor, 
då det gick att utveckla sättet att tänka kring övningen allt eftersom. Att utveckla specifika 
övningar allt eftersom bidrog till att små erfarenheter gav flera nycklar till hur eleven kunde 
tänka vid sådan typ av sång. 

Upplevde en trygghet jag inte känt tidigare och kände mig inte så ansträngd i kroppen. Kunde 
slappna av! (Elev A, Lektion 4) 

Genom återkomsten till olika övningar skapades trygghet kring övningarna och de 
sångtekniska färdigheter A ville utveckla. A kunde ta till sig övningarna och sedan tillämpa de 
sångtekniska färdigheterna i låten vi arbetade med under lektionerna. Att återkomma till 
övningar som eleverna känt igen har upplevts som stärkande för trygghetskänslan hos både A 
och B. 

För B har trygghetsbegreppet visat sig på ett annat sätt. Yttre faktorer som det fysiska rummet 
och hur låten skulle ackompanjeras har skapat osäkerhet under lektionstillfällena med B. Alla 
lektioner har genomförts på Kungl. Musikhögskolan och möjligheten att vara i samma rum 
alla fyra lektionstillfällen fanns inte. Därför var vi i olika rum samtliga tillfällen. B har 
uttryckt obehagskänslor av att stå i ett stort rum och sjunga och har skrivit i sin loggbok att 
det kändes jobbigt när folk utanför övningsrummet kollade in genom fönstren. Distraktioner 
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som att folk tittade in i rummet kan ha bidragit till B:s osäkerhet och att den osäkerheten 
gjorde det svårare för B att vara närvarande i sin sång. Nya intryck har också varit något som 
verkar ha påverkat B:s koncentration. 

Det mesta som gick i mina tankar var att allt var nytt, ny person, nytt ställe, nytt rum, ny 
akustik. (Elev B, Lektion 1) 

Trygghetsbegreppet har visat att någon form av kontinuitet är positiv oavsett om det har med 
inre eller yttre omständigheter att göra. Med hjälp av elevernas loggböcker har det blivit 
tydligt vad som fungerar bra och mindre bra för respektive elev.  

4.1.4. Erfarenheter, medvetenhet och mening skapar förutsättningar för lärande 

Utgångsläget för lektionsutvecklingen har varit att eleven själv ska få möjlighet till att 
utforska och experimentera med sin röst och på så vis få nya erfarenheter om olika sätt att 
använda rösten på. Eleverna har fått öva på sin sångteknik och hur små skillnader i 
sångtekniken kan åstadkomma olika typer av sound. Elevernas erfarenheter och hur dessa kan 
ha hjälpt till att för dem skapa mening i vad de gör när de sjunger presenteras nedan. 

Med A övade vi på att få kraft och substans på de höga tonerna, samtidigt som A skulle 
försöka hålla sig avspänd. Vi arbetade med att medvetandegöra placering av vokaler i 
munhålan och att ändra så lite som möjligt i ansatsröret för att kunna bibehålla soundet på 
olika vokaler. Jag tog fram en övning som A efteråt nämnde i sin loggbok: 

I det höga läget gick det lättare när jag försökte applicera tänket från övningen. Varför det 
kändes lättare tror jag beror mycket på medvetenheten. Det är annars lätt att köra på och slarva 
rent sångtekniskt. (Elev A, Lektion 2) 

Vi arbetade med att inspireras av sångförebilden som A hade valt för att testa olika sound även 
på de delar som inte var i ett lika utmanande register för rösten. Övningen var att eleven 
skulle tänka på versens rytm som percussiv och att arbeta med aktivitet kontra avspänning i 
stödarbetet. Om detta skrev A följande: 

När vi jobbade med att få versen i låten mer percussiv, så upplevde jag att det blev lättare att 
fördela flödet av luft och jag kunde slappna av mer. (Elev A, Lektion 2)  

Ett centralt tema med A har varit att komma åt en känsla kring avspänning, därför har 
avspänning varit ett genomgående tema på samtliga delar av omfånget och hur det går att 
arbeta olika med avspänning beroende på var man befinner sig i sitt omfång. A har visat 
återkommande tecken på att skapa mening för sig själv och tar upp vikten av en bra 
uppsjungning de dagar hen känner sig ansträngd i rösten. 
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För att försöka göra sånginstrumentet tydligare för A, har jag gått igenom olika typer av 
muskler vi använder vid sång och vad som händer med dessa vid sång. Också för att i någon 
mån medvetandegöra att den spänning A tidigare upplevt förmodligen berott på att andra 
muskler överkompenserat när elevens sångteknik inte burit. A skrev i sin loggbok om att 
fortsätta arbeta med att lokalisera och separera olika sångmuskler för att lättare kunna 
kombinera muskler som används vid sång. 

Det finns många olika saker som kan påverka tonen vid sång. En av dem är huvudets position. 
A hade en tendens att sträcka upp huvudet vid höga toner, därför övade vi på att hålla huvudet 
i olika positioner för att undersöka hur det påverkar tonen vid sång. 

När vi prövade olika position av huvudet kunde jag uppleva att det inte var lika ansträngt i 
refrängen. Insåg hur lätt jag sjunker ihop och tappar hållningen när jag sjunger. Bröstkorgen 
säckar ihop och det blir mer svårsjunget, det behöver jag jobba med. (Elev A, Lektion 3) 

A har även tagit upp vikten av spegeln för att kunna se sig själv vid utförandet av vissa 
övningar och har återkommit till betydelsen av att få testa sig fram och experimentera för att 
hitta vad som passar ens röst bra. 

Efter den sista lektionen skrev A i sin loggbok: 

Mycket av de tekniker vi gått igenom kändes betydligt enklare. Kände att jag kunde hitta 
röstlägena på ett helt annat sätt och fick ett ganska naturligt flöde. Mycket av det vi gått igenom 
har landat och jag kan tillämpa teknikerna på ett mer medvetet sätt. (Elev A, Lektion 4) 

Till det sista lektionstillfället hade A tagit del av filmklipp på sin sångförebild och försökt 
efterlikna hur sångförebilden sjunger vissa delar av låten vi arbetade med. Detta bidrog till att 
A sjöng på det viset under lektionen, vilket var att göra ett glissando  upp på tonen. A tyckte 3

att det fungerade bra för att kunna hantera tonhöjden mer kontrollerat. 

A har under samtliga lektionstillfällen visat ett öppet och experimenterande förhållningssätt 
till det vi gjort under lektionerna. Elevens erfarenheter har varit det som drivit lektionerna 
framåt och mening har skapats utefter vad som fungerar. Med B har det upplevts viktigare att 
eleven först fått förstå meningen av vissa övningar för att sedan pröva och utvärdera ifall det 
fungerar eller inte. 

Det var positivt att få veta varför man gör olika sångövningar. Om jag får veta tekniska detaljer 
så kan jag lära mig att koppla en känsla i röstorganet med det resulterande ljudet. Då känns det 
verkligen som att jag lär känna rösten bättre. (Elev B, Lektion 2) 

 Glissando = glida från en ton till en annan.3
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B har haft ett mer resonerande förhållningssätt under lektionerna. Eleven har haft många egna 
funderingar som bidragit till samtal om hur rösten fungerar och hur det går att förhålla sig till 
det vid övning av olika sångfärdigheter. B:s funderingar har varit det som genererat 
lektionsmaterial och olika övningar till lektionerna. Vid en lektion med B talade vi om att 
waila  och huruvida jag hade några bra tips på hur man kan öva på det. Jag förklarade att jag 4

brukar bryta ner wailningar till de toner det rör sig om, öva tonerna i långsam följd för att 
sedan öka tempot. Fortsättningsvis kan samma sekvens sjungas i olika delar av omfånget för 
att öva på flexibiliteten och snabbheten i stämbanden. Ett ytterligare tips var att lägga tyngden 
på den första tonen och sedan ”falla ner” över de andra tonerna. När B fick pröva på att göra 
en sådan wail-övning tyckte hen att det blev lättare att utföra den snabba wailningen det rörde 
sig om i låten vi övade på och skrev i loggboken att det var ett fungerande tillvägagångssätt.  

Man lär sig mest genom att öva mycket, men jag tyckte ändå att en sak du sa gjorde att det 
genast blev lättare att sätta en snabb wailning. Det var att man kan lägga tyngden på den första 
tonen och sedan ”falla ner” över de andra. Det gör det mycket lättare att sätta snabba tonföljder. 
Det motsatta, att fokusera på varje ton blir jättesvårt eftersom det går för snabbt att både tänka 
och ställa om stämbanden. (Elev B, Lektion 2)

Ett centralt övningsområde för B har varit att få större klang på höjden och det arbetade vi 
med genom att öppna upp munnen och skapa plats i ansatsröret. Vi talade om vokalfärger och 
B har fått sjunga övningar där vokalen i bytts ut mot y. B tyckte att det blev lättare att komma 
upp på höjden med hjälp av den övningen. 

Jag tyckte om att vi gick in mycket på klanger och vokaler. Det gör verkligen jättemycket för 
soundet som helhet, man kan låta mycket kraftfullare med ganska lite ansträngning. Jag ska 
verkligen öva vidare på det. (Elev B, Lektion 4) 

Det resonerande förhållningssättet B haft under den här undersökningens lektioner har gynnat 
eleven då B tidigare haft vana att öva på egen hand. De samtal som ägt rum under lektionerna 
har bidragit till att B varit autonom i sitt eget övande mellan lektionstillfällena. Mening som 
skapats under lektionstid har skapat positiva erfarenheter för B:s övning utanför lektionstid. 
Resultatet har därmed visat på att det inte alltid behöver vara synliga framsteg under 
lektionstid, men att eleven på egen hand har uppnått framsteg utanför lektionstid med hjälp av 
den mening som skapats under lektionerna. 

Gällande elevernas erfarenheter och erfarenheternas betydelse att skapa mening, har resultatet 
visat på att dessa två begrepp inte behöver komma i någon specifik ordning för att lärande ska 
ske. Däremot har resultatet visat att elevernas erfarenheter och meningsskapande är två 

 Waila = i en följd sjunga toner med snabbt växlande tonhöjd.4
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förutsättningar för deras lärande. För A har erfarenheterna som gjordes under lektionstid varit 
en viktig komponent för att skapa mening för hur den egna rösten fungerar. Detta gjorde 
sedan att A kunde ta med sig sina nya kunskaper och utforska sin röst på egen hand. Vid 
lektionerna tillsammans med B har mening skapats utifrån samtal om orsak och verkan på 
röstens sound och att eleven fått uppleva skillnader i sound genom erfarenheter. Då B haft 
vana att öva själv, har samtalen under lektionstid upplevts som ett meningsskapande för 
eleven. Utifrån meningsskapandet har B kunnat förstå sin röst och hur rösten kan arbeta för att 
nå den målbild B har velat uppnå. A och B har visat på att elever lär sig olika och att det inte 
innehåller någon värdering om att något sätt är bättre än det andra. Något som gäller för båda 
eleverna som varit med i den här undersökningen har varit hur elevernas meningsskapande i 
många fall pekat mot att eleven blivit medveten om hur det går att påverka rösten. Elevernas 
meningsskapande har inneburit att det varit viktigt för mig som lärare att förstå hur eleverna 
på bästa sätt kan lära sig ny kunskap och att delar av den processen har varit att eleverna fått 
nya erfarenheter och ny medvetenhet som kan skapa mening för respektive elev. 

4.2. Lärarens loggbok 
Nedan presenteras hur jag, som lärare, tänkte vid upplägget av lektionerna för att bibehålla 
elevernas motivation att lära. Teman är: Att arbeta utifrån elevens nytta och förväntningar, hur 
elevernas självförtroende, hur elevernas självförtroende byggts genom goda erfarenheter, hur 
kontinuitet bidragit till trygghet samt hur lektionsmaterial skapats utifrån vad eleven har för 
nytta av det i deras utveckling av sångtekniska färdigheter. 

4.2.1. Att arbeta utifrån elevens nytta och förväntningar 
Jag upplevde att det var viktigt att till en början ta till mig elevernas uttryckta önskan om vad 
de ville utveckla och elevernas egna problemformuleringar kring sin röst. Med A var ingången 
att hitta ett mer avspänt sätt att sjunga på, vilket ledde till att alla övningar vi gjorde syftade 
till att skapa så lite spänningar som möjligt för att sedan kunna applicera det sättet att sjunga 
på i låten vi arbetade med. B ville arbeta med att få större klang i den övre delen av rösten, 
vilket ledde till att vi arbetade med en sångteknik som kunde möta B:s målbild. 

Min uppfattning kring A efter den första lektionen var att placeringen av vokaler kunde hamna 
långt bak i munnen, på det sättet att tungan drogs bakåt i munnen och därmed skapade en viss 
typ av klang som möjligtvis inte gick i linje med det sound som A eftersträvade. Därför 
började jag med att fokusera övningarna till att få fram tungan så långt fram i munhålan som 
möjligt och vid bytet mellan vokaler så som a och ä, ändra så lite som möjligt i munhålan. 
Detta gav ett annat sound då tonen resonerade på ett annat sätt än vad den gjort tidigare och 
gick mer i linje med det sound som A:s sångförebild hade. Tillsammans med övningarna 
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följde ett par instruktioner för att knyta samman till ett avspänt förhållningssätt till sång. Det 
kunde vara instruktioner som att sätta igång luftflödet innan tonen börjar, tänka att tonen 
”gnys” fram och att skaka loss i kroppen för att släppa på fysiska spänningar eller låsningar. 
Med små steg framåt och att vid varje lektion återkomma till övningar vi gjort innan, lyckades 
vi allt eftersom närma oss A:s målbild. 

Elev B:s önskemål om att få större klang på höjden innebar enligt mig att arbeta utifrån en 
mer klassisk sångteknik och vokalfärg, som att exempelvis tänka på att hålla ett lågställt 
struphuvud och att modifiera vokaler för att möjliggöra så stor klang som möjligt. Att B 
dessutom var intresserad av att tala om tekniker som Bel Canto till exempel, gjorde att det 
underlättade att arbeta utifrån ett klassiskt sångideal, som i många fall ofta separeras från 
exempelvis popgenren. B uttryckte även en upplevelse av att bli nasal på höjden och därför 
kändes det passande att öva på att öppna upp klangen och gå mot en klassisk sångteknik med 
den eleven. Samtliga övningar jag tog fram syftade till att öppna upp klangen och som 
närmade sig den klassiska tekniken för att sedan kunna ta med sig den tekniken in i vissa 
delar av låten vi arbetade med. Den klassiska sångtekniken blev framför allt användbar vid 
sång i de högre partierna av låten vi arbetade med, som i vissa fall tenderade att bli pressade. 

4.2.2. Att bygga elevens självförtroende genom goda erfarenheter 

Vid det fortsatta arbetet med elevernas självförtroende var deras loggböcker viktiga då de fritt 
fick uttrycka vad som fungerade och specifika övningar de tyckte om. Genom att få ta del av 
elevernas tankar bidrog det till att jag ville behålla det eleverna tyckte fungerade för att de 
varje lektion skulle få känna att de fick ökad tillit till deras förmåga att utföra vissa 
sångtekniska färdigheter.  

Vi gick in i detalj på vokaluttal, t.ex. att glida in på y från i, det tyckte jag jättemycket om! Jag 
skulle gärna få fler tips om vilka vokaler man kan byta ut mot andra för att få en större klang. 
Det vill jag gärna öva på i framtiden. (Elev B, Lektion 3) 

Elevernas loggböcker fungerade även som ett medel för att förstå vad som inte landade väl 
hos dem, vilket bidrog till att det i vissa fall blev tydligt vilka övningar eller liknelser vi inte 
skulle behålla under de fortsatta lektionerna. När eleverna inte förstod övningen ledde det ofta 
till att de inte heller kunde uppnå den önskade effekten övningen syftade till. När eleverna 
fick testa övningen några gånger utan att känna att det gav effekt upplevde jag att det inte var 
lönsamt att vara envis med vissa övningar just på grund av att elevens självförtroende i en 
sådan situation kan påverkas negativt. 

Jag tycker att det är lite svårt att kombinera stor klang (het potatis) med det pressade 
refrängläget. (Elev A, Lektion 3)
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Det var viktigt för mig att få veta vad eleverna tyckte fungerade mindre bra då eleverna under 
lektionerna ibland visade tecken på att vissa övningar inte gav önskat resultat. Med hjälp av 
elevernas kommentarer kunde jag därmed fundera på andra sätt som de kunde närma sig sina 
målbilder på.  

Hur elevens röst låter i verkligheten och den egna bilden av sin röst har i många fall skiljt sig 
åt mellan mig och eleverna.Vid ett flertal tillfällen uttryckte eleverna att de inte tyckte att det 
lät bra, medan jag hade en annan uppfattning. 

4.2.3. Att skapa trygghet genom kontinuitet 
Genom att medvetet öva på sångtekniska färdigheter som eleverna uttryckt varit svåra, 
upplevde jag att det var viktigt att de fick känna sig trygga i övningsrummet samt trygga med 
att våga experimentera med rösten och pröva på nya sätt att använda rösten på. Trygghet 
visade sig på många sätt vara en viktig del för utvecklingen under den här undersökningens 
gång, och enligt elevernas loggböcker återkom båda eleverna till att känna sig trygga med 
vissa övningar eller i rummet. För A upplevde jag att tryggheten låg i att hitta ett 
självförtroende i att kunna nå de höga tonerna. För B upplevde jag att tryggheten till viss del 
låg i det fysiska rummet och att reducera distraktioner. 

Det fysiska rummet har varit ett återkommande tema för B:s trygghet. Efter att ha fått ta del 
av de känslor av osäkerhet rummet gav upphov till genom B:s loggbok, tänkte jag för de 
resterande lektionerna på att hålla lektionerna i ett rum där inte så många kunde titta in. Detta 
skrev B om i sin loggbok efter det andra lektionstillfället: 

Jag hade en bra känsla under lektionen och kände mig mer trygg i övningsrummet än jag gjorde 
i rummet vi hade för övningslektionen veckan innan. (Elev B, Lektion 2) 

Beroende på hur eleverna har mått har det i loggböckerna framkommit att de inte tycker de 
presterar lika bra när något inte är helt bra i rösten eller med hälsan. Det har känts viktigt att 
skapa en plats där det är tillåtet att misslyckas. I sådana situationer där det önskade resultatet 
inte uppnåtts har jag prövat ett förhållningssätt att behålla mig på en jämställd nivå 
tillsammans med eleverna. Vid några tillfällen har jag delat med mig av egna erfarenheter 
kring min egen övning och har kommunicerat att jag inte har alla svar. Jag har velat behålla 
ett experimenterande förhållningssätt till övningar så att eleverna skulle känna att vi är i 
lärprocessen tillsammans och att vi undersöker vad som fungerar för deras individuella röster. 
Självförtroendet har påverkat elevernas prestationsförmåga under lektionstid. Vid ett flertal 
tillfällen har det uttryckts ”det går inte” från eleverna. I den stunden har det återigen känts 
viktigt att inte vara envis med övningarna och istället fokusera på att möta eleven i det den går 
igenom i den stunden. 
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Resultatet har visat på att ju tryggare eleven har känt sig, ju större möjligheter har det varit att 
kunna bygga på elevens självförtroende. Yttre faktorer så som det fysiska rummet eller andra 
distraktioner har därför varit enkla men viktiga åtgärder att ta itu med, i och med att en av 
eleverna upplevt rummet som något som står i vägen för lärandet. 

4.2.4. Att skapa förutsättningar för lärande utifrån individens behov 
För att bibehålla elevernas motivation under flera veckor har det visat sig vara viktigt att 
eleverna kunnat placera sina sångövningar i ett sammanhang. Därför har övningarna med 
tiden utformats utifrån vissa delar av låtarna för att eleverna lättare ska kunna koppla de 
sångtekniska färdigheterna till var de kan användas i låten. Jag har exempelvis använt mig av 
wailningar från en av låtarna och gjort en övning där jag kombinerar den med en sångteknik 
vi övat på, tagit delar av melodin i refrängen och låtit eleven läppdrilla på den melodin för att 
sätta igång kroppens aktivering och hur mycket luftflöde som behövs i det partiet. En av 
eleverna har även fått öva på att sjunga med svag volym till stark volym på en del i låten som 
hade ett tydligt crescendo. En övning gjorde jag utifrån en annan känd låt av en av elevernas 
förebilder, både för att släppa fokus från en specifik låt, men också för att visa på hur 
förebilden använder sina sångtekniska färdigheter även i andra låtar. 

Tillsammans med övningarna har det också kommit fram hur jag i en undervisningssituation 
kommunicerar med eleverna. Med B fungerade det mindre bra att använda sig av frågor som 
”hur kändes det?” då eleven under en av lektionerna uttryckte att det var svårt att svara på 
sådana typer av frågor, då B inte upplevde sig ha den typen av känslospråk. 

Det visade sig att eleverna ofta inte hann känna efter i stunder då de utförde sångövningar på 
grund av att eleverna fokuserade på att utföra övningarna korrekt. Därmed visade det sig vara 
fördelaktigt att upprepa övningarna flera gånger i följd så att eleverna fick mer tid på sig att 
förstå hur de skulle utföra övningarna. 

Sammanfattningsvis har föreliggande undersökning visat att elevens motivation att lära 
samverkar med elevens självförtroende och känsla av trygghet. När balansen varit ojämn 
mellan självförtroendet och trygghetskänslan har det visat sig vara fördelaktigt att stanna upp 
och försöka förstå vad som skapar problem för eleven i undervisningssituationen. 
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5. Diskussion 
Syftet med den här studien har varit att belysa frågan om betydelsen av förebilder för sångares 
motivation att lära i sångundervisning. Utifrån de resultat som undersökningen gav, visar 
resultatet på hur både elevernas och lärarens insatser är viktiga för att gynna elevernas 
motivation till att lära, men också för att på ett meningsfullt sätt utvecklas som pedagog. I 
detta kapitel diskuteras hur en lärare kan arbeta i syfte att skapa och bibehålla elevers 
motivation till att lära utifrån tidigare forskning och de resultat som kommit fram genom 
föreliggande resultat. 

Enligt Evans (2015) är övningen på ett instrument beroende av den enskilda personens insats 
och att den enskilda övningen gynnas av att eleven får välja egen repertoar att arbeta med. 
Den här undersökningens resultat visar på hur en lärare i mötet med en elev kan hjälpa till att 
skapa möjligheter för eleven att utvecklas. Evans tankar blir relevanta i förhållande till 
resultatet då det visar på att undervisningen har ett delat ansvar mellan lärare och elev. I 
resultatkapitlet har lärarens ansvar i en lärandesituation inneburit att presentera genomtänkt 
lektionsmaterial som eleven kan ta till sig och göra till egen kunskap. Att skapa möjligheter 
för en elev att utvecklas kräver därmed inte bara en övningsinsats från eleven, utan att läraren 
tillsammans med eleven förstår hur eleven lär för att möjliggöra utveckling. Då eleverna i 
föreliggande undersökning fått välja repertoar att arbeta med, har det lagt en god grund för att 
eleven ska känna sig motiverad till att bete sig på ett speciellt sätt för att nå sina mål. Insikten 
om vikten av repertoarval skulle kunna skapa en god grund för lärande där eleven redan från 
början av sin läroprocess får möjlighet att känna en positiv inställning kring det som ska läras. 
Om eleven får välja vad den vill arbeta med kan lärandet bottna i elevens egen vilja och 
därmed gynna lärandeprocessen samt elevens insats och motivation till att lära. Att arbeta 
utifrån elevens villkor och önskemål av repertoar kan innebära utmaningar för läraren att 
individanpassa sin undervisning, men om det i sin tur leder till att eleven kan uttrycka musik 
med större kompetens kan det därmed finnas vinster att arbeta utifrån elevens egen vilja. På 
det viset är Evans tankar om att undervisningen är beroende av de enskilda personernas 
insatser relevanta i fråga om elevers motivation till att lära på ett meningsfullt sätt. 

Undersökningen som genomförts till den här studien har utgått ifrån elevernas sångförebilder 
och det i sig medför i någon mån att eleven genomgående har något att jämföra sig med. 
Jämförelsen med sin sångförebild synliggör var eleven befinner sig i sin egen sångutveckling 
och ger samtidigt en bild av hur eleven vill utvecklas vidare. En möjlig problematik med 
sångutveckling i relation till sångförebilder är glorifieringen som kan uppstå i samband med 
förebilder. Eleverna har genom föreliggande undersökning visat spår av att vissa gånger 
bygga upp ett ideal för sig själva där de i relation till sångidealet upplever en ouppnåelighet 
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och en inställning till att sångfärdigheterna blir nästintill omöjliga att klara av. Denna känsla 
av omöjlighet menar Evans (2015) kan sänka elevens motivation och att det kan blockera 
elevens lärande. Genom föreliggande undersökning har det funnits anledning att i en 
lärandeprocess med utgångspunkt i elevernas sångförebilder, spräcka hål på glorifieringen av 
förebildens sångröst och ge nya perspektiv kring förebildens sångtekniska färdigheter istället. 
Evans (2015) menar att känslor av åstadkommande och utvecklad kompetens har en 
motiverande effekt. I kombination med att eleven har fått pröva på och bryta ned olika 
sångtekniska färdigheter som återfinns hos deras sångförebilder, tillsammans med att 
medvetandegöra hur olika sound skapas, har känslor av åstadkommande och utvecklad 
kompetens uppnåtts hos eleverna i den här undersökningen. 

Elever och individer är olika och därför behöver undervisningen anpassas utefter det 
(Bjørndal, 2005). Bjørndal lyfter att det skulle kunna vara kontraproduktivt att försöka forcera 
fram resultat ifall undervisningen inte tar hänsyn till elevens tidigare kunskaper, erfarenheter, 
motivation och fysiska tillstånd. Föreliggande resultat visar att en förkylning som påverkar 
stämbanden eller kroppen skulle kunna utgöra ett fysiskt tillstånd att som lärare ta hänsyn till 
för att elevens motivation ska bibehållas. Det har inneburit att lektionerna i vissa fall fått 
fokusera kring kortsiktiga mål som kan nås under lektionen som råder och att eleven trots 
sämre förutsättningar ändå kan få ut något positivt av lektionen. 

I resultatkapitlet presenterades hur eleverna tryckte på vikten av att känna sig trygga. 
Trygghet beskrivs av Erixon (2007) som viktigt för utvecklingen. Föreliggande undersökning 
har visat på att hänsynen till elevers olika förutsättningar skulle kunna bidra till ökad trygghet 
för eleverna. Erixon menar att rutiner skapar igenkännande och ökar tryggheten. Rutiner och 
igenkänning kan innebära att sångelever kan gynnas av att få sjunga samma sångövningar 
flera lektioner i rad, då det skapas igenkänning kring övningar och sätt att använda rösten på, 
vilket i sin tur skulle kunna skapa trygghet under lektionstid och främja elevernas utveckling. 

Erixon (2007) lyfter vikten av att språkligt uttrycka sig för att bli medveten om sina tankar. 
Hon menar att orden hjälper att sortera upplevelser och erfarenheter så att de kan sättas i ett 
sammanhang. Att hjälpa eleverna till att förstå sina upplevelser genom samtal skulle därför 
kunna vara en nyckel till att främja elevernas sångtekniska utveckling. Föreliggande 
undersökning har pekat på kommunikationen mellan lärare och elev och visat på hur det som 
lärare kan finnas fördelar med att variera sitt sätt att ställa frågor på. Genom att eleven får 
möjlighet att tänka igenom vad som sker och hur det känns under lektionen och sätta ord på 
det, visar föreliggande resultat att orsak och verkan kan föras samman genom 
kommunikation. För att få kontakt med erfarenheter är kommunikationen mellan lärare och 
elev enligt Egerbladh och Tiller (1998) av vikt. Kommunikation i sig innebär att kunna 
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variera sitt språk för att kunna förstå varandra menar i sin tur Erixon (2007), vilket kan vara 
olika svårt för olika individer. Men att försöka tala om sina erfarenheter kommer alltid att 
gynna erfarenhetslärandet enligt Egerbladh och Tiller (1998). I den här studiens resultatkapitel 
redovisas hur det är enkelt att fastna i samma mönster kring hur frågor ställs till eleven under 
lektionstid. Därför kan det vara gynnsamt att som lärare tänka på att variera sitt sätt att ställa 
frågor på, så att eleven får möjlighet att reflektera på olika sätt. 

Ur ett psykologiskt perspektiv tillsammans med sångundervisning hade övningar kunnat 
kallas för stimulus och belöningen av att något fungerar vara den betingade reflexen. Ahl 
(2004) menar att motivation består genom belöningar. Vid sångundervisning och i 
föreliggande resultat visas exempel på hur belöningar är viktiga för elevernas sångutveckling, 
då övningar och instruktioner bidrar till att eleverna uppnår något som går i riktning mot deras 
mål. Hur eleverna sångtekniskt utför något har assimilerats då eleverna insett att det för dem 
fungerar och låter bra. Resultatet av den här undersökningen visar att känslor av 
åstadkommande ofta sker i kombination med att det kändes bra och utan större ansträngning. 
Elevernas känsla av belöning av att något fungerar sångtekniskt ger därför stöd till Ahls 
(2004) påstående om att motivation gynnas av belöningar. De kroppsliga processerna i 
kombination med den kognitiva förståelsen har i den här undersökningen visat att eleverna 
skapar mening för sitt lärande utifrån sina erfarenheter av åstadkommande de upplever under 
lektionerna. 

Enligt Andersson (2014) kan problem ses som en unik upplevelse av ett praktiskt besvär och 
inte som något abstrakt. Eleverna som deltagit i föreliggande undersökning har formulerat 
egna problem kring sina röster vilket genererat arbetsområden till lektionerna som 
genomförts. Utifrån Anderssons påstående skulle inställningen till att det finns lösningar på 
problemen kunna skapa ambitioner hos både elev och lärare att vilja lösa problemen. 
Förhållningssättet till något som upplevs vara svårt kan då innebära något positivt för en 
undervisningssituation då ett lösningsorienterat förhållningssätt kan föras samman med 
elevens inlärningsmotiv menar Ahl (2004). Elevens förväntan om att nå utveckling spelar en 
avgörande roll för att motivationen ska bibehållas genom problemlösning, då motivation 
gynnas av elevens egna intresse. Lärarens roll innebär således, utifrån Ahls tankar om lärande 
utifrån det egna intresset, att möjliggöra så att elevens förväntningar infrias. En 
lärandesituation skulle kunna kulminera i att eleven blir besviken ifall läraren inte möter 
elevens förväntningar. Därför blir det viktigt att lektionsinnehåll behöver vara kopplat till 
tydliga mål, som för eleven upplevs eftersträvansvärda, intressanta och värdefulla. För att 
bibehålla elevens motivation kan det även vara viktigt att framsteg går att kontrollera menar 
Ahl. Hallam (2016) hävdar i sin tur att det är av vikt att kunna se och kontrollera 
undervisningens resultat då detta anses ge känslor av ökad kompetens och på så sätt bli 
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motivationsstärkande. Ett resultatinriktat förhållningssätt bör inte ske på bekostnad av en 
elevs individuella förutsättningar som dagsform eller hälsa, menar i sin tur Bjørndal (2005), 
då alla elever har rätt till undervisning som svarar mot deras förmågor.  

Nyttoaspekten har genom föreliggande resultat lyfts som något bidragande till en elevs 
motivation vid undervisning. Både Knowles (i Ahl, 2004) och pragmatismens filosofi 
(Nyberg, 2011) lyfter nyttan som något viktigt vid inlärning av ny kunskap. Utifrån den 
undersökning som gjorts till den här studien kan en tolkning av nyttoaspekten innebära att när  
eleven själv får uttrycka vad den vill lära sig, har eleven en grundläggande positiv inställning 
till sitt lärande på grund av att eleven har nytta av det som ska läras. Att eleven möts på sina 
egna villkor, menar Knowles (i Ahl, 2004) är fördelaktigt vid undervisning och han diskuterar 
även självförtroende i kombination med nyttoaspekten. Vuxna elever belönas huvudsakligen 
genom inre belöningar, såsom ökat självförtroende och arbetstillfredsställelse (Ahl, 2004). Ju 
äldre eleverna är, desto mer kan deras livserfarenheter användas som resurs för lärandet. 
Däremot menar Knowles (i Ahl, 2004) att en vuxen elevs erfarenheter i form av fördomar och 
förutfattade meningar ibland kan stå i vägen för lärandet. I resultatkapitlet till den här studien 
redovisades hur eleverna ibland skapat förutfattade meningar om sig själva och vad som för 
dem är möjligt att utföra redan innan lärandeprocessen hade börjat. Därför kan det finnas 
fördelar med att försöka ta itu med elevers fördomar om sina röster så att elever får hjälp till 
en positiv inställning till sitt lärande, istället för att begränsas av psykiska blockeringar med 
tankar som att de inte kan exempelvis. En ingång till att ta itu med elevers fördomar och 
förutfattade meningar kring sig själva, skulle därför kunna vara via nyttoaspekten och peka på 
hur lärandet kan vara nyttigt för dem i nuet, då Knowles (i Ahl,2004) menar att det som ska 
läras bör uppfattas som något aktuellt för en vuxen. Då det finns möjligheter för lärare och 
elev att i en undervisningssituation tillsammans diskutera hur lärandet är aktuellt för eleven, 
skulle nyttan med lärandet kunna bidra till ökad motivation till att lära (Ahl, 2004). Nyttan 
kan även bidra till att möjliggöra att elevens förutfattade meningar om sig själv och sitt 
lärande förändras om eleverna, trots deras förutfattade meningar, får uppleva åstadkommande 
och ökad kompetens på områden de upplevt varit problematiska tidigare (Evans, 2015). 

Upplevelser av misslyckande och låg tillit till den egna förmågan påverkar självförtroendet 
och prestationsförmågan (Hallam, 2016). Därför kan ett mål med sångundervisning vara att 
öka elevens tillit till den egna förmågan. Vikten av att eleven får känna framsteg under 
lektionstid bör därför understrykas. Både Ahl (2004) och Hallam (2016) tar upp upplevelser 
av att lyckas som något viktigt för motivationen. Däremot tar de även upp att fokus på att få 
se resultat inte får gå ut över elevens förutsättningar, då elevens upplevelser av misslyckande 
kan skada motivationen. Ett idealiskt arbetssätt hade därför kunnat vara att genom övningar 
uppnå små vinster under lektionstid, som över tid bygger på elevens självförtroende. På det 
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viset behöver fokus på resultat inte gå förlorat, då små resultat uppnås kontinuerligt som 
samtidigt skapar en positiv inställning till övning och utveckling. Ytterligare en aspekt är 
Knowles (i Ahl, 2004) vinkel att eleven gynnas av arbetstillfredsställelse och inre belöningar 
som leder till ökat självförtroende och tillit till den egna förmågan. Arbetet med att förhålla 
sig till elevens självförtroende kan därmed anses som något viktigt för elevens fortsatta 
motivation till att lära. 

Med hjälp av elevens uppfattningar kring undervisning, kan elever användas som resurser för 
undervisningen (Egerbladh & Tiller, 1998). Föreliggande undersöknings arbetssätt utgick 
ifrån elevernas tankar om undervisningen och sitt eget lärande. Resultatet visade att när 
eleverna får vara med och påverka sin lärandesituation blir undervisningen även lättare att 
individanpassa som lärare. I föreliggande undersökning svarade eleverna på frågor efter varje 
lektion i sin loggbok som bidrog till nytt lektionsinnehåll, och att förhålla sig till eleverna som 
en resurs blev något positivt för processen. Eleverna kunde se att deras tankar tillgodosågs 
och det kan i sin tur ha skapat en god lärandemiljö. Lärandet och valet av lektionsmaterial 
blev förankrat i elevernas vilja och individuella sätt att lära, vilket bidrog till att det som lärare 
i viss mån blev lättare att presentera spännande lektionsmaterial till eleverna. 

Aktionslärande innebär att läraren behöver ställa sig öppen för elevernas kritik (Egerbladh & 
Tiller, 1998). En följd av det kan vara att de etablerade revirgränserna mellan lärare och elev 
rivs ned. Egerbladh och Tiller menar att aktionslärande därmed utmanar skolans 
maktstrukturer. Den undersökning som genomförts till den här studien har däremot pekat på 
att lärande och lektionsplanering orienterat utefter elevens vilja, motivation och 
självförtroende har många positiva effekter på lärandet. Elevernas kritik utmanar läraren att 
behöva vara uppmärksam på vad som fungerar för eleven och inte fastna i mönster eller en 
egen agenda. Att eleverna får komma fram med sina upplevelser tillåter även eleverna att vara 
en avgörande del till sitt eget lärande, vilket i den här undersökningen framstått som något 
positivt. 

Sammanfattningsvis har den här studiens syfte varit att belysa frågan om betydelsen av 
förebilder för sångares motivation att lära i sångundervisning. Motivation har visat sig bero på 
olika orsaker genom föreliggande undersökning. Det kan finnas motivation i att övervinna 
problematik när lärandet utgår ifrån elevens nytta och intresse. När eleverna känner sig 
motiverade kan de trots vetskapen om deras individuella utmaningar drivas till att våga 
experimentera med sina röster på grund av deras önskan att utvecklas. Elevernas nytta av 
lektionsmaterialet och elevernas förväntningar skapar tillsammans en motiverande grund att 
låta undervisningen utgå ifrån. Lektionsmaterialet gynnas av att vara förankrat i elevernas 
individuella motivation till att lära sig något, då eleverna har en förväntan om att lära sig vissa 
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specifika sångfärdigheter. Elevernas erfarenheter av att tidigare ha misslyckats med något och 
sedan möta nya erfarenheter av åstadkommande där det skapats medvetenhet kring hur de kan 
använda sina röster, har lett till ett meningsskapande som varit av betydelse för elevernas 
lärande. En förutsättning för elevernas utveckling har varit att de får känna sig trygga både i 
sig själva, i uppgiften och i rummet. När eleverna har känt sig trygga har eleverna gjort 
framsteg mot sina sångliga mål. De gånger eleverna har upplevt att deras röster inte låter som 
de önskar har eleverna ibland varit fördömande mot sig själva. Elevernas bristande tillit till 
sin förmåga kan vara viktig att ta hänsyn till då konsekvensen av att eleven upplever ett dåligt 
självförtroende inför en uppgift kan bidra till att elevens motivation sänks. 

Som pedagog har arbetsmetoden med stöd i aktionsforskning gynnats av bilden av 
kunskapsproduktion som en aktivitet där alla inblandade aktörer deltar. Aktionsforskningens 
förhållningssätt har bidragit till att som lärare hålla sig öppen för nya insikter under 
processens gång. Framför allt har det funnits många vinster för lektionsplaneringen att 
elevernas egna upplevelser av kunskap blivit kommunikativ genom samtal och loggböcker. 
Aktionsforskning har därmed kunnat bidra till utvärdering och möjliggjort att kunna agera på 
nya sätt under den här undersökningens gång. 

För framtida projekt hade det varit intressant att undersöka hur lärare utan elevloggbokens 
hjälp skulle kunna utveckla sitt arbete. I den här undersökningen var loggboken viktig på 
grund av att många av elevernas tankar blev synliga genom den. Därför hade ett nytt projekt 
kunnat vara att hitta sätt att samtala med eleven om elevens lärande under lektionstid för att 
på ett meningsfullt sätt kunna främja elevens utveckling. 
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