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Sammanfattning	
	
Självständigt	arbete	1	-	musiklärare	
Titel:	Min	kropp	är	mitt	instrument	-	En	självstudie	i	den	fysiska	aktivitetens	betydelse	
för	sångare	
Författare:	Martina	Hed	
Termin	och	år:		VT2017	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ingegerd	Hultén	
Examinator:	Ann-Sofie	Paulander	
	
Syftet	med	föreliggande	studie	är	att	genom	självobservation	utforska	på	vilka	sätt	min	
sång	kan	förändras	av	regelbunden	fysisk	aktivitet.	Processen	har	bestått	av	fysisk	
aktivitet	fyra	gånger	i	veckan	på	Lifestyle	Fitness	Arvika	samt	övningspass	i	sång	två	
gånger	i	veckan	på	Musikhögskolan	Ingesund.	Studien	utgår	från	det	fenomenologiska	
perspektivet	med	inriktning	mot	livsvärldsperspektivet	och	kroppens	fenomenologi	som	
skapar	möjligheten	att	fritt	reflektera	kring	hur	jag	upplever,	erfar	och	handlar	i	ett	
sammanhang.	Datamaterialet	består	av	loggboksanteckningar	och	videodokumentation.	
Resultatet	presenteras	i	fem	olika	teman	som	beskriver	vilka	mönster	som	framkommer	
i	självobservationen.	Dessa	teman	är	Kroppens	stabilitet,	röstens	utveckling,	
sångprestationens	disposition	kontra	fysisk	aktivitet,	rutinskapande	och	när	inspiration	
och	motivation	träder	fram.	Resultatet	visar	på	för-	och	nackdelar	samt	förutsättningar	
som	fysisk	aktivitet	kan	ha	för	sjungandet.	
	
Nyckelord:	 Musikalisk	 gestaltning,	 sång,	 fysisk	 aktivitet,	 loggbok,	 livsvärld,	 kroppens	
fenomenologi	
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Abstract	
	
Thesis	1	-	Music	Education.	
Title:	 My	 body	 is	 my	 instrument	 -	 A	 self-observation	 study	 on	 the	 effect	 of	 physical	
activity	for	singers	
Author:	Martina	Hed	
Semester	and	year:	Spring	term	2017	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ingegerd	Hultén	
Examiner:	Ann-Sofie	Paulander	
	
The	purpose	of	this	study	is	to	explore	through	self-observation	how	my	singing	can	be	
changed	by	regular	physical	activity.	The	process	consisted	of	physical	activity	four	
times	a	week	at	Lifestyle	Fitness	Arvika	as	well	as	a	practice	session	in	singing	twice	a	
week	at	Ingesund	Music	School.	The	study	is	based	on	the	phenomenological	perspective	
focusing	on	the	lifeworld	and	the	phenomenology	of	the	body,	which	creates	the	
opportunity	to	freely	reflect	on	how	I	experience,	learn	and	act	in	a	context.	The	data	
consists	of	logbook	entries	and	video	documentation.	The	result	is	presented	in	five	
different	themes	describing	the	patterns	that	emerge	in	self-observation.	These	themes	
are	the	body's	stability,	the	voice's	development,	the	song	performance	disposition	
versus	physical	activity,	routines	and	when	inspiration	and	motivation	occur.	The	result	
shows	the	pros	and	cons	as	well	as	the	effect	that	physical	activity	may	have	for	singing.	
	
Keywords:	Musical	performance,	singing,	physical	activity,	logbook	entries,	lifeworld,	
phenomenology	of	the	body 	
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Förord	
Jag	vill	rikta	ett	tack	min	personliga	tränare	Robin	Nordahl	och	Lifestyle	Fitness	Arvika	
som	hjälpt	mig	att	utforma	mitt	träningsschema	och	peppat	och	hjälpt	till	med	
träningen.	Jag	vill	också	tacka	min	handledare	Ia	Hultén	som	stöttat	och	väglett	mig	
genom	arbetsprocessen.		
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1	Inledning	
I	följande	kapitel	presenteras	en	inledande	text	där	mitt	intresse	för	det	valda	
ämnesområdet	beskrivs	samt	studiens	problemformulering,	syfte	och	forskningsfråga.	

1.1	Inledande	text	
För	några	år	sedan	fick	jag	veta	att	Beyoncé	Knowles,	amerikansk	pop/Rnb	sångerska,	
övar	på	sina	sånger	samtidigt	som	hon	springer	på	löpband.	Detta	var	för	mig	
fascinerande	och	kändes	samtidigt	självklart.	Hon	är	en	framgångsrik	popstjärna	som	
sjunger,	dansar	och	presterar	fenomenalt	på	scenen.	
	
Jag	har	sedan	tidig	ålder	tampats	med	knäproblematik	och	mina	fysiska	förutsättningar	
ser	annorlunda	ut	jämfört	med	Beyoncé	och	den	normalbyggda	individen.	I	många	år	
har	jag	varit	förhållandevis	svag	i	benen	och	funderat	mycket	på	hur	det	skulle	påverka	
min	kropp,	min	röst	och	min	scenförmåga	om	jag	hade	en	starkare	kropp.	Jag	har	genom	
åren	upplevt	att	jag	känt	mig	ostadig	när	jag	sjunger,	särskilt	när	jag	blir	nervös	och	
nervositeten	attackerar	mina	ben	som	är	den	grundläggande	stabiliteten	för	hela	min	
kropp,	mitt	sångstöd	och	min	röst.	Trots	att	jag	länge	haft	tankar	om	att	fysisk	aktivitet	
skulle	kunna	påverka	min	hälsa	och	mitt	yrke	som	musiker	och	sångpedagog	positivt,	
har	det	tagit	mig	lång	tid	att	komma	till	skott.		
	
Både	fysisk	träning	och	instrumental	övning	kräver	en	del	rutiner	och	planering.	Ska	jag	
träna	fyra	gånger	i	veckan	måste	jag	se	till	att	planera	så	att	jag	kommer	iväg	till	gymmet	
vid	en	tidpunkt	där	jag	kan	prestera	maximalt	om	jag	vill	utvecklas.	Mina	träningsrutiner	
och	mina	instrumentala	övningsrutiner	har	sett	förhållandevis	lika	ut.	Det	har	flutit	på	
bra	en	stund,	men	sedan	har	jag	kommit	av	mig.	Den	här	karusellen	har	jag	slungats	
fram	och	tillbaka	i	större	delen	av	mitt	vuxna	liv.	Någonting	har	alltid	dykt	upp	som	styrt	
mig	av	banan	och	det	tror	jag	att	många	kan	känna	igen	sig	i.	Jag	har	ofta	tänkt	att	det	
handlar	om	att	jag	måste	bestämma	mig.	För	att	utveckla	min	fulla	kapacitet	krävs	
regelbunden	maximal	träning	och	övning	men	redan	i	början	av	min	resa	genom	denna	
självobservation	insåg	jag	att	det	inte	räcker	med	att	bara	bestämma	sig	för	att	öva	eller	
träna.	Det	krävs	mycket	mer	än	så.	Den	fysiska	träning	jag	tidigare	genomfört	upplever	
jag	har	påverkat	mig	positivt,	till	exempel	genom	förhöjd	sinnesstämning	och	vardaglig	
ork.	Då	röstorganet	består	av	muskler	som	också	kroppen	gör	och	andningskapaciteten	
som	gynnas	av	träning	också	är	en	viktig	komponent	för	sång	har	jag	funderat	mycket	på	
hur	regelbunden	träning	skulle	påverka	mitt	sjungande.	Finns	det	någon	koppling	
mellan	fysisk	träning	och	sång?	

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfråga	
Som	elev	har	jag	alltid	tyckt	om	uppvärmningsövningar	som	höjer	aktiviteten	i	kroppen	
och	får	kroppen	att	bli	varm.	Det	är	någonting	präglar	mitt	pedagogiska	förhållningssätt	
och	som	jag	använder	i	övningar	som	jag	gör	med	mina	egna	elever.	Jag	har	alltid	haft	en	
tro	på	att	aktivitet,	rörelse	och	värme	i	kroppen	är	viktiga	för	att	nå	god	prestation	även	
om	jag	inte	utnyttjat	detta	förhållningssätt	generöst	i	min	egen	övning.	Då	relationen	
mellan	fysisk	aktivitet	och	sång	fortfarande	är	ett	tämligen	outforskat	område	kan	denna	
kvalitativa	självstudie	skapa	förutsättningar	för	nyfikenhet	och	ökat	engagemang	för	
vidare	studier	och	forskning.	Min	tanke	med	detta	arbete	är	att	stärka	mig	själv	både	i	
min	egen	hälsa	och	prestation	i	sång.	Jag	vill	utmana	mig	själv	på	en	ny	nivå	som	jag	
hoppas	kommer	kunna	spegla	sig	i	mitt	aktiva	liv	både	i	och	utanför	den	musikaliska	



 7	

livsvärlden.	Jag	hoppas	också	att	detta	arbete	kommer	att	kunna	bidra	med	inspiration	
till	andra	om	hur	en	aktiv	vardag	med	fysisk	aktivitet	möjligtvis	kan	stärka	individens	
prestation	i	musik.	
	
	
Syftet	med	denna	studie	är	att	utforska	hur	jag	erfar	att	fysiska	träningsrutiner	och	
kroppsliga	uppvärmningar	strax	innan	ett	sångpass	förändrar	min	sång	och	förmåga	att	
prestera	bättre	i	övningsrummet	eller	på	scenen.	Syftet	bärs	upp	av	följande	
forskningsfråga:	

	
1. På	vilka	sätt	erfar	jag	att	min	sång	förändras	av	fysiska	aktiviteter?	
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2	Bakgrund	
I	följande	kapitel	presenteras	litteratur	och	forskning	i	det	valda	ämnesområdet,	
därefter	beskrivs	det	teoretiska	perspektiv	som	ligger	till	grund	för	denna	studie.	

2.1	Områdesorientering	
Rösten	är	ett	instrument	som	är	inbyggt	i	människokroppen	och	kan	därför	påverkas	av	
olika	faktorer.	Nedan	görs	en	grundläggande	översikt	över	röstorganets	anatomi	och	
funktion.	

2.1.1	Rösten	och	kroppen	som	bär	den	
Röstorganet	består	av	tre	delar:	Strupen,	ansatsröret	och	andningsapparaten	(Nanna	
Kristin	Arder,	2006).	
	
Struphuvud	
I	struphuvudet	som	sitter	inuti	halsen	finner	vi	stämbanden.	När	vi	talar	eller	sjunger	
sätts	stämbanden	i	rörelse	genom	utandningsluften	som	strömmar	från	lungorna.	Ninni	
Elliot	(2011)	beskriver	att	stämbandens	vibrationer/svängningar	kan	liknas	vid	en	
ventil	som	öppnar	sig	och	sluter	sig	där	stämbanden	i	omgångar	släpper	igenom	små	
luftpuffar.	Denna	process	är	det	som	kallas	ljudvågor	vilka	kan	ha	olika	frekvenser.	
Struphuvudet	består	av	små	brosk	och	när	vi	använder	vår	röst	aktiveras	en	mängd	
olika	små	muskler.	Först	nämner	Elliot	de	inre	och	yttre	Larynx1musklerna	som	följs	av	
svalgmuskler,	tungmuskler,	gommuskler,	tuggmuskler	och	ansiktets	mimiska	muskler.	
	
Ansatsrör/artikulation	
Ansatsröret	är	ett	sammanhängande	hålrum	som	består	av	struphuvud,	svalg,	munhåla	
och	näshåla.	Det	är	i	dessa	hålrum	som	resonansen2	skapas.	Sjunger	vi	tonen	A	så	
betyder	det	att	stämbanden	öppnar	sig	och	stänger	sig	440	gånger	i	sekunden	och	denna	
svängningshastighet	kallas	för	grundfrekvens.	De	ljudvågor/frekvenser	som	bildas	när	
stämbanden	aktiveras	förstärks	i	ansatsrörets	hålrum.	Artikulation	är	de	språkljud	som	
bildas	vid	rörelse	av	käke,	läppar,	tunga	och	mjuka	gommen	och	frekvenserna	påverkas	
av	också	av	de	olika	artikulationerna	(Arder,	2006).	
	
Andningsapparat	
Andra	muskler	som	är	viktiga	är	bukmuskulaturen,	bröstkorgsmusklerna	och	
diafragman.	Diafragman	är	den	stora	inandningsmuskeln	som	förklaras	som	ett	golv	för	
lungorna.	Vid	inandning	aktiveras	diafragman,	brösthålan	utvidgas	och	lungvolymen	
ökar	varvid	lufttrycket	sjunker	och	luft	sugs	in	i	lungorna.	Viloandning,	hög	
bröstandning	och	buk-andning	är	olika	typer	av	andning	som	förklaras	genom	var	i	
kroppen	de	känns	och	vilka	muskler	som	aktiverar	dem.	Viloandningen	är	en	lugn	typ	av	
andning	som	verkar	till	exempel	när	vi	sitter	ner	och	inte	är	särskilt	aktiva	där	
inandning	och	utandning	är	ungefär	lika	lång.	Hög	bröstandning	kännetecknas	av	att	
andningen	märks	i	övre	delen	av	bröstkorgen.	Denna	typ	av	andning	ses	som	muskulärt	
oekonomisk	då	fler	muskler	aktiveras	än	vid	buk-andning	och	brukar	därför	inte	
rekommenderas	av	pedagoger.	Buk-andningen	sker	i	nedre	delen	av	bröstkorgen,	i	
magen,	i	sidorna	och	delvis	i	ryggen.	Vid	inandning	sjunker	diafragman	och	när	detta	
sker	kan	struphuvudet	och	luftstrupen	även	dras	ner,	särskilt	om	inandningen	är	djup	
                                                
1	Larynx:	Struphuvud	(Elliot,	2011,	s.	62).	
2	Resonans:	Det	som	förstärker	och	förädlar	stämbandens	svängningar	(Arder,	2006,	s.	98).	
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och	denna	funktion	kallas	trakealdraget.	Trakealdraget	kan	innebära	ett	mer	gynnsamt	
utgångsläge	för	fonationen3	och	vara	betydelsefullt	för	luftflödet.	På	det	sättet	undviker	
man	en	pressad	fonation	som	anses	mindre	bra	ur	rösthygienisk	och	tonkvalitetsmässig	
synpunkt	(Elliot,	2011).	
	
Kroppshållning	
Individens	kroppshållning	formas	av	arv,	miljö	och	livserfarenheter	och	dessa	mönster	
som	programmeras	i	våra	kroppar	påverkar	också	vår	andning	och	eventuella	besvär	
menar	Arder	(2006)	som	redogör	för	sångfysiologiska	infallsvinklar	i	Sangeleven	i	fokus.	
För	en	avslappnad	och	ohämmad	andning	krävs	att	diafragman	är	kapabel	att	röra	sig	
nedåt.	Om	diafragman	är	spänd	använder	vi	istället	bröstkorgen	vid	andning	vilket	
resulterar	i	att	vi	aktiverar	hjälpandningsmuskler	som	i	sin	tur	skapar	spänningar	i	
musklerna	som	leder	från	bröstkorgen	till	nacken,	halsen	och	käken.	En	avspänd	mage	
vid	inandning	är	därför	väsentligt	för	en	fri	andning	och	god	röst-funktion.	Arder	(2006)	
skriver	”När	vi	sjunger	är	det	vår	egen	kropp	som	är	instrumentet”	(s.	97)	och	menar	att	
det	är	viktigt	att	lära	sig	behärska	musklerna	som	råder	över	kroppshållningen:	”En	god	
kroppshållning	kännetecknas	av	stabilitet	och	flexibilitet”	(s.	102).	Tyngdpunkten	ska	
vara	belägen	i	mellangärdet,	inte	i	bröstkorgen,	och	våra	ben	och	knän	är	en	viktig	
förutsättning	för	detta.	Våra	knän	är	avgörande	för	att	kunna	sänka	tyngdpunkten	och	
ändra	position,	samt	en	förutsättning	för	ett	friare	bäckenben	och	därigenom	
mellangärde.	Översträckta	knän	spänner	lårmuskulaturen	och	är	därför	hämmande	för	
djupandningen.	När	individen	besitter	en	rörlig	balans	kan	tyngdkraften	och	kroppens	
muskler	samverka	utan	att	överanstränga	sig.	Dessa	funktioner	är	också	viktiga	för	det	
stöd	som	komprimerar	lufttrycket	och	har	direkt	inverkan	på	röstens	resonans.	

2.1.2	Hälsoeffekter,	fysisk	aktivitet	och	dess	påverkan	på	kroppen		
I	dagsläget	vet	man	mer	om	hur	man	tränar	en	idrottare	än	hur	man	tränar	en	musiker	
menar	Adrian	H.	Taylor	och	David	Wasley	(2004)	som	diskuterar	hur	fysisk	aktivitet	
påverkar	människan	och	den	musicerande	individen.	Forskare	har	fastställt	vilken	
inverkan	fysisk	aktivitet	har	på	hälsa	och	välmående	och	en	mycket	stillasittande	individ	
löper	högre	risk	för	sjukdomar	som	cancer,	hjärt-	och	kärlsjukdomar,	diabetes	och	
psykisk	problematik	som	depression	och	ångest.	Det	finns	riktlinjer	som	menar	att	alla	
människor,	musiker	inräknat,	bör	aktivera	sig	minst	30	minuter	och	minst	fem	dagar	i	
veckan	för	att	förhindra	hälsoproblem	som	associeras	med	en	stillasittande	livsstil.	
	

Being	fit	as	a	musician	will	imply	having	the	necessary	endurance,	strength,	
and	a	coordination	to	function	effectively	on	a	specific	musical	instrument.	
(Taylor	&	Wasley,	2004,	s.	166)	

	
Vidare	menar	Taylor	och	Wasley	(2004)	att	det	är	svårt	att	jämföra	olika	människors	
fysiska	välmående	då	vissa	människor	är	i	bättre	form	även	om	de	tränar	mindre	än	
någon	annan.	De	påpekar	även	att	det	finns	granskningar	som	säger	att	varaktig	träning	
verkar	för	positiva	känslo-	och	sinnesstämningar	samt	reducerar	negativa	effekter	som	
utmattning	och	depression.	Positiva	effekter	som	förbättring	av	kognitiva	funktioner	och	
reducering	av	spänningar	i	muskler	har	även	påvisats.	Taylor	och	Wasley	menar	att	
regelbunden	träning	påverkar	människans	fysiologiska	system	som	motverkar	stress	
och	därför	är	positivt	för	det	musikaliska	framträdandet.	Även	intensiv	träning	nära	ett	
uppträdande	har	bevisats	ha	ångestreducerande	effekt,	men	den	typen	av	effekt	
                                                
3	Fonation:	Ton-bildning	(Elliot,	2011,	s.	76). 
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uppskattas	vara	högre	hos	den	som	tränar	med	måttlig	intensitet	än	den	som	tränar	
kraftfullt.	Vidare	menar	de	att	träning	före	ett	framträdande	inte	bör	användas	impulsivt	
utan	utforskas	och	förfinas	hos	varje	enskild	individ.	Personliga	preferenser	och	form	
bör	tas	i	aktning	för	att	fastställa	tiden	som	krävs	mellan	träning	och	uppträdande	
(Taylor	&	Wasley,	2004).	
	
Arder	(2006)	uttrycker	vikten	av	fysisk	träning	för	sångare	och	diskuterar	hur	den	inre	
och	yttre	muskulaturen	i	kroppen	kan	påverkas	av	olika	slags	träning	och	vilken	effekt	
den	träningen	har.	Den	inre	muskulaturen	är	bunden	till	våra	självstyrande	funktioner	
och	består	av	kortare	muskler	som	har	som	uppgift	att	stabilisera	våra	leder.	De	är	också	
kopplade	till	vårt	emotionella	liv.	De	yttre	musklerna	är	längre	muskler	som	sträcker	sig	
över	flera	led	där	de	inre	musklernas	uppgift	är	att	stabilisera	och	de	yttre	musklerna	är	
mer	rörliga.	Samarbetet	mellan	dem	är	viktigt	för	att	framkalla	en	jämn	och	koordinerad	
rörlighet.	De	yttre	musklerna	arbetar	snabbt,	med	motstånd	och	reagerar	vid	
instruktioner	som	innebär	att	greppa	eller	släppa	något.	Styrketräning	och	aerobics	är	
exempel	på	träningsformer	som	stärker	den	yttre	muskulaturen.	De	inre	musklerna	
stärks	i	långsammare	takt	med	lätt	eller	inget	motstånd	alls	och	träning	som	skapar	
kontakt	med	de	inre	musklerna	är	till	exempel	simning,	Hatha-yoga	och	kinesisk	
skuggboxning.	Arder	(2006)	poängterar	att	balansen	mellan	överkroppen	och	
underkroppen	samt	inre-	och	yttre	muskulatur	är	viktig	för	att	eftersträva	god	
flexibilitet	och	stabilitet.	När	kroppen	erfar	god	stabilitet,	hållning	och	andning	blir	
rösten	fri	och	tonerna	flödar	jämnt	menar	Arder.	En	kropp	i	balans	har	också	positiv	
inverkan	känslomässigt	och	mentalt. 

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
Annelie	Eriksson	(2011)	undersöker	i	sitt	examensarbete	huruvida	lärare	och	elever	
upplever	att	fysisk	aktivitet	påverkar	sångundervisningen.	Undersökningen	har	
Eriksson	gjort	genom	att	intervjua	fyra	olika	sångpedagoger	samt	genom	att	dela	ut	en	
enkätundersökning	till	tolv	elevaktörer	för	att	ta	reda	på	elevernas	egna	upplevelser	och	
erfarenheter.	Detta	är	relevant	för	min	studie	då	jag	själv	kommer	att	observera	mina	
upplevelser	och	erfarenheter	i	ämnet	och	kan	jämföra	detta	med	resultatet	av	Erikssons	
undersökning.	De	fyra	sångpedagogerna	är	överens	om	att	det	finns	en	betydelsefull	
skillnad	både	fysiskt	och	psykiskt	i	relation	till	aktiva	och	inaktiva	elever.	En	
sångpedagog	menar	att	de	elever	som	är	mer	aktiva	i	sin	vardag	upplevs	fysiskt	och	
psykiskt	piggare	vilket	är	en	förutsättning	för	att	utvecklas	och	en	annan	pedagog	pratar	
om	att	övningslusten	upplevs	högre	hos	de	mer	aktiva	eleverna	då	de	är	vana	att	
anstränga	sig	för	att	uppnå	resultat.	Bland	de	positiva	mentala	effekterna	av	fysisk	
aktivitet	framhålls	inställning,	motivation,	arbets-	och	övningsvilja	och	
inlärningsförmåga	som	centrala.	
	

Alla	fyra	pedagoger	nämner	stora	skillnader	i	fysiska	förutsättningar	som	
hållning,	andning	och	uthållighet.	(Eriksson,	2011,	s.	33)	

	
Pedagogerna	i	Erikssons	(2011)	studie	menar	alltså	att	de	kan	se	skillnader	på	fysiska	
förutsättningar	hos	de	elever	som	är	aktiva	jämfört	med	de	som	är	mindre	aktiva	där	
hållning,	andning	och	uthållighet	framhålls.	En	obestridd	fördel	som	påpekas	av	samtliga	
pedagoger	i	studien	är	andningskapaciteten	som	visar	sig	positiv	både	för	individen	och	
sången.	Sångaren	orkar	sjunga	mycket	längre	och	andningskapaciteten	ökar	hos	de	som	
är	fysiskt	aktiva.	Andra	aspekter	som	lyfts	fram	är	att	de	elever	som	tränar	generellt	
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upplevs	som	mer	stabila	och	har	bättre	kroppsuppfattning	och	kroppskontroll.	En	av	
pedagogerna	menar	att	elever	som	idrottar	har	lättare	för	att	hitta	sina	muskler	och	i	
undervisningen	också	förstå	hur	de	ska	använda	dem.	En	annan	av	de	fyra	pedagogerna	
upplever	ett	större	fysiskt	engagemang	hos	de	som	är	fysiskt	aktiva	då	energinivån	
generellt	är	högre.	Denna	lärare	poängterar	också	att	det	ena	inte	behöver	vara	bättre	än	
det	andra	rent	sångkvalitetsmässigt.	Två	av	lärarna	diskuterar	några	negativa	aspekter	
med	fysisk	träning	för	sångare	men	understryker	att	de	positiva	fördelarna	med	fysisk	
aktivitet	överväger	och	tycks	ha	positiv	effekt	för	både	individen	och	sången.	Till	
exempel	upplever	de	att	individer	som	är	mycket	vältränade	kan	bli	något	statiska	i	
musklerna,	också	de	som	går	på	gym	då	träningsformen	kan	vara	enformig.	En	tredje	
pedagog	upplever	att	eleverna	blir	lite	trötta	om	de	tränar	mycket	eftersom	kroppen	
också	behöver	återhämta	sig.	Resultatet	i	Erikssons	studie	pekar	på	att	
sångpedagogerna	är	positivt	inställda	till	fysisk	aktivitet.	Elevaktörernas	enkätsvar	
bekräftar	lärarnas	påståenden	där	också	eleverna	upplever	att	fysisk	aktivitet	är	viktig	
för	sången.	
	
I	den	amerikanska	studien	av	Monica	McHenry	och	Joseph	Evans	(2016)	testas	vilken	
effekt	konditionsträning	har	på	vokal	uppvärmning.	De	har	samlat	22	sångstudenter	och	
sångakademiker	med	ett	åldersspann	på	19	till	38	år	där	deltagarna	får	bära	var	sin	
pulsmätare	som	mäter	deras	pulsslag	samtidigt	som	de	springer	på	löpband.	Löpbandets	
hastighet	justeras	för	att	öka	och	sänka	pulsen	och	aerodynamisk4	data	samlas	in	före	
och	efter	det	30	minuter	långa	träningspasset.	Sångövningen	utgör	en	del	av	den	
amerikanska	nationalsången	”Star	Spangled	Banner”	där	man	bland	annat	sjunger	på	
olika	stavelser.	Ljudnivån	mäts	före	och	efter	träningspasset	där	sjutton	deltagare	visar	
på	en	oförändrad	eller	ökad	ljudnivå	efter	träning.	Som	beräknat	ökar	också	det	
subglottala	trycket5	och	lufttryckets	medelvärde.	Tre	deltagare	påvisade	negativa	utslag	
på	alla	aerodynamiska	mätningar	och	verkade	tröttas	ut	av	träningen.	De	tre	deltagare	
med	störst	ökning	dubblade	de	aerodynamiska	effekterna.	Resultatet	visar	att	
majoriteten	av	samtliga	deltagare	fått	gynnsamma	utslag	på	alla	aerodynamiska	punkter	
och	träningen	skulle	kunna	bidra	till	att	sångaren	inte	behöver	genomgå	en	lika	
krävande	vokal	uppvärmning,	speciellt	för	prestationer	som	utspelar	sig	tidigare	på	
dagen.	Med	träningen	ökar	muskeltemperaturen	och	cirkulationen,	vätskeansamlingen	i	
kroppen	fördelar	sig	och	den	vokala	produktionen	kan	gå	lättare.	Även	om	
konditionsträning	syns	vara	positivt	påpekar	McHenry	och	Evans	i	sin	diskussion	att	
sångare	behöver	individanpassa	sin	konditionsuppvärmning	tillsammans	med	vokal	
uppvärmning	och	proportionen	av	båda	kommer	att	påverkas	av	faktorer	som	bland	
annat	tid	på	dygnet	och	rösthälsa.	Dock	finns	det	fortfarande	obesvarade	faktorer,	till	
exempel	hur	lång	tiden	mellan	konditionsträningen	och	sångprestationen	bör	vara	då	
musklernas	funktion	gynnas	av	temperaturökningen	som	träningen	medför.		
	
Erik	Ekeberg	(2016),	lärarstudent	från	musikhögskolan	Ingesund	gjorde	i	sitt	
examensarbete	en	jämförande	studie	i	lärares	erfarenheter	angående	prestation	i	musik	
respektive	idrott.	Tre	musiklärare	och	tre	idrottslärare	med	inriktning	mot	gymnasiet		
intervjuas	där	deras	upplevelser	kring	prestation	och	arbetssätt	exemplifieras	och	sedan	
jämförs.	Idrottslärarna	framhåller	individens	livsbalans	som	viktig	för	fenomenet	

                                                
4	Aerodynamik:	Läran	om	lufts	och	andra	gasers	strömning	(NE,	2017).	
5	Subglottala	trycket:	Kallas	det	lufttryck	som	forcerar	isär	stämbanden.	Vidare	skapas	ett	undertryck	och	
de	sugs	ihop	igen.	Luftstötarna	fortplantar	sig	som	vibrationer	och	uppfattas	av	örat	som	ljud	(Arder,	
2006).	
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prestation	och	de	menar	att	prestation	alltid	är	närvarande	då	eleven	ständigt	befinner	
sig	i	ett	tävlingsmoment	och	utövarens	resultat	alltid	är	mätbar.	En	av	lärarna	beskriver	
att	det	är	många	delar	som	spelar	in	för	att	en	god	prestation	ska	kunna	utföras.	Till	
exempel	god	fysisk	form,	att	de	håller	sig	friska,	att	de	äter	rätt,	befinner	sig	i	bra	sociala	
sammanhang	och	mår	psykiskt	bra:		
 

Det	är	först	när	alla	dessa	delar	är	på	plats	som	en	elev	kan	få	ut	100	procent	
av	sin	kapacitet	under	ett	tävlingsmoment.	(Ekeberg,	2016,	s.	29)	

	
Musiklärarna	i	Ekebergs	(2016)	studie	enas	om	att	prestationen	främst	äger	rum	på	
konserter	och	att	det	är	där	man	vill	prestera	på	topp.	På	konserter	är	det	förmedlandet	
av	musik	som	ligger	i	fokus	och	de	pratar	om	att	grundkunskaperna	ska	vara	så	pass	
förankrade	att	eleven	inte	behöver	tänka	på	detaljer	runtom.	För	detta	krävs	mer	än	
instrumenttekniska	kunskaper	och	med	det	menar	lärarna	att	ett	bredare	utbud	av	
ämneskunskaper	i	musik	är	det	som	främjar	den	goda	prestationen.	Musiklärarnas	
uppfattning	om	prestation	delar	sedan	på	sig.	En	av	lärarna	tycker	att	prestation	är	
individbaserat	där	yttre	och	inre	förväntningar	kan	spela	roll	för	upplevelsen.	En	annan	
lärare	menar	att	det	är	viktigt	att	sträva	efter	att	prestera	bra	i	alla	situationer,	särskilt	
om	eleven	vill	tänka	långsiktigt	och	ständigt	utvecklas.	

2.3	Teoretiskt	perspektiv	
Denna	studie	tar	utgångspunkt	i	det	fenomenologiska	perspektivet	med	fokus	på	
kroppens	fenomenologi	eftersom	det	är	egenupplevda	fenomen	som	studeras	där	
livsvärlden	och	den	fysiska	kroppen	utgör	fokus.	Med	mig	själv	som	studieobjekt	kan	jag	
enbart	förtydliga	upplevelser	utifrån	min	egen	livsvärld.	

2.3.1	Fenomenologi	
Ordet	fenomen	härstammar	från	grekiskan	och	betyder	”det	som	visar	sig”	(Jan	
Bengtsson,	1999)	och	samma	betydelse	används	för	ordet	fenomenologi	som	betyder	
”läran	om	det	som	visar	sig	för	medvetandet”.	Edmund	Husserl	är	grundare	till	den	
fenomenologiska	traditionen	och	med	honom	utvecklades	den	moderna	fenomenologin	
som	vill	rehabilitera	den	klara	verkligheten	på	dess	egna	villkor	istället	för	att	övervinna	
den	som	uttrycks	i	de	tidigare	fenomenologierna.	Ett	viktigt	uttryck	för	den	nya	
fenomenologins	ambitioner	är:	”att	vi	ska	gå	tillbaka	till	sakerna	själva”.	Att	studera	
saker	som	fenomen,	så	som	de	visar	sig	avser	vara	fenomenologins	uppgift	där	dessa	
saker	alltid	är	saker	för	någon,	aldrig	saker	i	sig	själva	(NE,	2017).	Det	som	visar	sig	
bygger	på	förutsättningen	att	det	finns	någon	fenomenet	i	sig	kan	visa	sig	för,	därför	
talar	Bengtsson	om	ett	samspel	som	måste	förekomma	mellan	subjekt	och	objekt.	

2.3.2	Livsvärlden	
Livsvärlden	benämns	enligt	Nationalencyklopedin	(NE,	2017)	i	ontologisk6	mening	som	
en	komplex	och	oreducerbar	verklighet	som	förbinder	livet	och	världen	i	ett	
sammanfogat	element.	Livsvärlden	är	inte	entydig,	på	det	sättet	att	den	vare	sig	kan	
bedömas	som	summan	av	en	själslig	värld	eller	summan	av	en	sak.	Summan	av	de	saker	
som	finns	omkring	oss	kan	inte	bestämma	hur	vi	identifierar	vår	livsvärld	utan	handlar	
om	hur	vi	upplever,	erfar	och	handlar	i	ett	sammanhang.	Bengtsson	(1999)	diskuterar	i	

                                                
6	Ontologi:	Läran	om	tillvarons	egentliga	beskaffenhet	(NE,	2017).	
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förordet	till	sin	bok	Med	livsvärlden	som	grund	fördelar	med	kvalitativ	forskning	på	
fenomenologisk	grund	och	hur	metoden	kan	bidra	till	att	behovet	för	att	samtala	om	
metodologiska	frågor	växer	i	takt	med	den	kvalitativa	forskning	som	bedrivs.	

2.3.3	Kroppens	fenomenologi	
Maurice	Merleau-Ponty	(NE,	2017)	var	en	fransk	filosof	och	verksam	inom	den	
fenomenologiska	rörelsen.	Han	har	bland	andra	filosofer	medverkat	i	utvecklingen	av	
livsvärlds-begreppet.	Enligt	Merleau-Ponty	är	människan	varken	subjekt	eller	objekt	
(Merleau-Ponty,	1997).	”Vara-till-världen”	är	ett	uttryck	Merleau-Ponty	använder	för	att	
beskriva	livsvärlden,	där	hans	teori	om	det	kroppsliga	begreppet	innebär	att	människan	
är	lika	mycket	kropp	som	subjekt.	Kroppen	och	själen	bildar	tillsammans	en	homogen	
enhet	med	formuleringen	”levd	kropp”	som	förenar	kropp	och	själ	istället	för	att	dela	
upp	dem	i	den	ena	eller	den	andra	sidan	(Bengtsson,	1999).	Bengtsson	(2007)	riktar	
uppmärksamhet	mot	skolans	arbete	i	relation	till	kroppen	i	en	artikel	för	Pedagogiska	
Magasinet	där	han	drar	paralleller	till	fenomenologin.	Människan	är	också	kognitiv	men	
trots	det	går	det	inte	att	ställa	sig	utanför	sin	egen	kropp	vilket	gör	det	omöjligt	för	
människan	att	erfara	någonting	utanför	den	egna	kroppen.	Tankar,	syn-	och	
hörselintryck	upplevs	i	varje	individs	egna	kroppsliga	existens.	Han	poängterar	att	något	
som	förändras	i	kroppen	också	får	konsekvenser	eftersom	förutsättningar	förändras,	till	
exempel	för	elever	som	går	i	skolan.	”Kroppen	är	vår	tillgång	till	världen”	(Bengtsson,	
1999,	s.	23)	och	tillsammans	med	olika	redskap	kan	människan	få	tillgång	till	en	större	
värld.	Bengtsson	använder	pennan	som	exempel	för	att	beskriva	detta	fenomen.	Att	lära	
sig	skriva	kräver	övning	och	innan	pennan	förenats	med	kroppen	är	den	enbart	en	sak.	
När	förmågan	att	skriva	förbättras	kommer	distansen	till	pennan	avta	fram	tills	att	den	
upplevs	som	en	del	av	den	levda	kroppen.	Genom	praktiska	vanemönster	integreras	
således	kunskap	i	den	levda	kroppen.	
	
Susanna	Leijonhufvud	(2011)	har	skrivit	en	licentiatavhandling	där	hon	utforskar	på	
vilka	sätt	individer	erfar	och	delar	existens	i	sång,	där	två	eller	fler	sjunger	tillsammans.	
Hon	ställer	sig	frågor	som	vad	i	sångupplevelsen	det	är	som	delas	och	vad	som	utgör	
grunden	för	fenomenets	gemensamma	upplevelse.	I	hennes	avhandling	redogörs	för	
existentiellt	erfarande	utifrån	ett	fenomenologiskt	perspektiv	där	Leijonhufvud	nämner	
två	av	Merleau-Pontys	mest	kända	exempel	som	skildrar	kroppen	som	fenomen	i	
motsats	till	en	syn	på	kroppen	som	objekt.	Den	ena	historien	beskriver	den	blindes	käpp	
som	en	del	av	den	blindes	fenomenologiska	kropp	och	det	andra	exemplet	handlar	om	
den	lemlästades	som	efter	amputation	erfar	lemmen	som	en	del	av	kroppen	trots	att	
armen	inte	finns	kvar.	Vidare	skriver	Leijonhufvud	att	den	fenomenologiska	kroppen	i	
ett	musiksammanhang	kan	innebära	att	instrumentet	upplevs	som	en	naturligt	förenad	
del	av	den	levda	kroppen.	
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3	Metodkapitel	
I	detta	kapitel	presenteras	studiens	metoder,	urvalet	av	studieobjekt	och	
dokumenterade	situationer,	dess	genomförande	samt	tillförlitlighet	och	giltighet.	

3.1	Metodologi	
För	att	utveckla	sin	praxis	är	det	betydande	att	vara	nyfiken	på	observation	och	
bedömning	där	utveckling	och	utvärdering	är	beroende	av	varandra	för	att	kunna	
fungera.	Cato	R.	P.	Bjørndahl	(2005)	diskuterar	hur	både	kvantitativa	och	kvalitativa	
metoder	kan	ha	sina	för-	och	nackdelar	för	undersökningen	som	skall	bedrivas	och	för	
att	få	ett	vidare	perspektiv	kan	en	kombination	av	flera	olika	metoder	vara	gynnsamma.	
I	min	studie	har	jag	valt	att	använda	mig	av	både	loggbok	och	videoobservation	som	
presenteras	närmare	i	detta	kapitel.	

3.1.1	Loggbok	
Bjørndal	(2005)	påpekar	att	loggbok	kan	vara	ett	av	de	enklare	och	minst	tidskrävande	
sättet	att	anteckna	sina	observationer.	Genom	att	skriva	loggbok	kan	individen	på	ett	
systematiskt	sätt	skapa	tid	för	reflektion	och	nå	en	djupare	förståelse	för	ett	fenomen.	
Det	finns	två	varianter	av	loggboksdokumentation	att	välja	på	menar	Bjørndal:	den	
strukturerade	loggboken	och	den	ostrukturerade	loggboken.	Valet	mellan	dessa	ska	
göras	medvetet	för	att	skapa	så	goda	förutsättningar	som	möjligt	för	analysprocessen.	
Den	strukturerade	loggboken	kan	användas	med	utgångspunkt	i	tabeller	där	urvalet	är	
något	fokuserat.	Ett	exempel	på	strukturerad	loggbok	är	processloggbok	där	
observatören	besvarar	tre	frågeställningar:	Vad	hände?	Vad	kände	jag?	Vad	lärde	jag	
mig?	I	denna	studie	har	jag	valt	att	dokumentera	min	observationsprocess	genom	att	
skriva	ostrukturerad	loggbok.	Valet	av	ostrukturerad	loggbok	baseras	på	att	avsikten	att	
kunna	reflektera	fritt	och	skriva	ner	olika	tankar,	känslor	och	upplevelser	som	dykt	upp	
under	självobservationens	förlopp.	Den	ostrukturerade	loggboken	är	enligt	Bjørndal	
fördelaktig	för	att	nå	en	mer	öppen	syn	där	möjligheter	skapas	för	att	upptäcka	
ytterligare	saker	som	inte	fått	tid	för	reflektion.	Däremot	kan	den	ostrukturerade	
loggboken	vara	ansträngande	att	läsa	igenom	och	analysera	i	efterhand.	

3.1.2	Videoobservation	
En	videoobservation	gör	det	enligt	Bjørndal	(2005)	möjligt	att	bevara	observationer	
som	går	att	titta	på	och	utvärdera	om	och	om	igen.	Observatören	behöver	inte	begränsas	
av	sitt	minne	eftersom	det	går	att	spola	tillbaka	videon	flertalet	gånger	vilket	också	ger	
möjlighet	att	fokusera	på	olika	saker.	Detta	är	fördelaktigt	om	observatören	vill	ges	goda	
förutsättningar	att	upptäcka	flera	intressanta	skeenden	och	möjligheten	att	komma	åt	
rika	detaljer	blir	därmed	stor.	Samspel	för	verbal	kommunikation	blir	möjligt	att	
analysera,	lika	så	icke-verbal	kommunikation	i	form	av	kroppsspråk	och	ansiktsuttryck.	
Bjørndal	menar	att	den	här	formen	av	dokumentation	är	effektiv	för	en	person	som	vill	
förbättra	sin	självkännedom	eftersom	videodokumentation	ger	observatören	möjlighet	
att	studera	sig	själv	på	ett	objektivt	sätt,	med	viss	distans	och	kritiskt	tänkande.	

3.2	Design	av	studien		
Nedan	presenteras	studiens	konstnärliga	projekt,	hur	dokumentationen	är	utformad,	
genomförd	och	bearbetad	samt	studiens	etiska	överväganden	och	tillförlitlighet.	
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3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	
Denna	studie	omfattar	ett	musikaliskt	gestaltande	projekt	där	jag	valt	att	studera	hur	
min	sång	kan	påverkas	av	vardaglig	fysisk	aktivitet.	Observationsformen	har	gett	mig	
möjligheten	att	fokusera	på	egna	reflektioner	och	föreställningar	kring	
utvecklingsförloppet	då	jag	vill	förstå	om	regelbunden	fysisk	träning	kan	påverka	min	
förmåga	att	bli	en	bättre	sångerska.	Studien	baseras	på	fysisk	träning	som	utövats	fyra	
gånger	i	veckan.	Träningsschemat	har	utformats	tillsammans	med	en	personlig	tränare	
med	ändamålet	att	bygga	upp	en	jämn	styrka	och	stabilitet	i	kroppen	samt	variera	
mellan	styrketräning	och	konditionsträning.	För	att	utforska	hur	detta	skulle	kunna	
påverka	sångprestationen	har	jag	övat	sång	två	gånger	i	veckan	där	jag	inriktat	mig	på	
att	arbeta	med	uppvärmning	och	sång	oberoende	av	repertoar.	

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
De	situationer	jag	valt	att	dokumentera	grundar	sig	i	två	sångpass	i	veckan	där	jag	efter	
varje	övningstillfälle	fört	en	ostrukturerad	loggbok.	Varje	övningstillfälle	i	sång	har	ägt	
rum	i	olika	lokaler	på	Musikhögskolan	Ingesund.	Alla	sångpass	har	haft	en	övergripande	
struktur	där	jag	börjat	med	lätt	fysisk	uppvärmning,	röstuppvärmning,	repertoarövning	
följt	av	loggboksdokumentation.	Inom	denna	ram	har	jag	varit	flexibel.	Vid	fysisk	
uppvärmning	och	sång-uppvärmning	har	jag	varierat	mellan	olika	övningar.	När	jag	
arbetat	med	repertoar	har	jag	utgått	från	att	arbeta	med	de	låtar	jag	givits	på	mina	
sånglektioner.	Jag	har	vid	några	tillfällen	också	sjungit	sånger	jag	själv	valt	för	att	jag	
känt	inspiration	för	det	just	då.	Eftersom	att	jag	har	övat	i	olika	lokaler	har	
förutsättningarna	varierat.	I	vissa	lokaler	som	har	PA-system	och	högtalare	har	jag	
använt	mikrofon	och	ibland	färdiga	ljudfiler	att	sjunga	till.	I	de	lokaler	som	enbart	har	
piano	har	jag	sjungit	utan	mikrofon	och	själv	ackompanjerat	övningar	och	repertoar.	Vid	
övningstillfällets	slut	har	jag	noterat	i	loggboken,	reflekterat	över	prestationen	utifrån	
min	upplevelse	av	situationen	kopplat	till	hur	kroppen	mår	och	har	påverkats	av	den	
fysiska	aktiviteten.	Jag	har	också	fört	loggbok	efter	några	av	de	fysiska	träningspassen	
där	situationer	uppenbarat	sig	som	kan	kopplas	till	min	sång.	Då	har	jag	skrivit	i	
loggboken	i	mitt	hem	kort	efter	den	fysiska	träningen.	
	
Jag	har	även	med	videofilm	valt	att	dokumentera	ett	sångpass	i	början	av	
självobservationens	förlopp	och	ett	i	slutet.	Detta	för	att	med	så	objektiva	glasögon	som	
möjligt,	kunna	studera	möjliga	förändringar	under	tidens	förlopp	med	fokus	på	olika	
beståndsdelar	som	till	exempel	sångteknik	och	kroppsmedvetenhet.	

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen	
Inför	de	flesta	sångpassen	gjordes	varierade	uppvärmningsövningar	för	att	aktivera	
kroppen	i	cirka	10	minuter.	De	övningar	som	nyttjades	är	följande:	Jumping	jacks	som	
innebär	att	hoppa	på	stället	där	man	aktiverar	armar	och	ben;	Burpees	som	innebär	att	
gå	ner	i	en	armhävning	följt	av	ett	upphopp	och	en	klapp	ovanför	huvudet;	Situps	som	
görs	liggande	där	överkroppen	jobbar	mot	knäna	och	magen	aktiveras;	Knäböj	som	görs	
stående	där	knäna	böjs	med	så	rak	rygg	som	möjligt;	Rullande	axlar	som	görs	stående	
eller	sittande	där	axlar	rör	sig	i	en	cirkel	och	får	igång	cirkulationen	i	överkroppen.	
Skidåkaren	är	ytterliggare	en	övning	där	knän/benen	böjs	och	armarna	jobbar	på	
samma	sätt	som	en	skidåkare	använder	sig	av	stavar.	Skidåkare	aktiverar	hela	kroppen	
samtidigt	som	man	andas	in	och	ut	för	att	få	igång	flåset,	andningen	och	aktiverar	stödet.	
Stretching	är	den	sista	övningen	där	jag	varierat	mellan	att	stretcha	benen,	överkroppen	
och	halsmuskulaturen.	Vidare	följde	ett	30	minuter	långt	sångpass	där	jag	övat	på	olika	
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sånger	aktuella	i	den	vardagliga	undervisningen.	Observationen	pågick	i	åtta	veckor	med	
två	sångpass	i	veckan	där	loggboken	skrevs	direkt	efter	varje	övningspass.	Varje	
loggbokstillfälle	noterades	med	tid	och	datum	och	dokumentationstiden	har	varierat	
mellan	15–25	minuter.	De	två	videodokumentationerna	ägde	rum	första	och	sista	
veckan	under	observationsperioden.	Då	ställde	jag	upp	en	kamera	som	filmade	hela	
övningsprocessen	som	beskrivs	ovan.	
	
Förutom	den	lätta	fysiska	uppvärmningen	som	utövats	i	samband	med	sångpassen	har	
jag	tränat	fyra	dagar	i	veckan	på	gymmet	Lifestyle	fitness	i	Arvika.	De	fysiska	
träningspassen	har	utspelat	sig	vid	olika	tidpunkter	i	relation	till	sångpassen.	Ibland	har	
jag	tränat	samma	dag	som	sångpasset,	dagen	innan	ett	sångpass	eller	två	dagar	innan	
med	en	dags	vila	innan	sångpasset.	För	att	sätta	ihop	träningsschemat	för	fyra	dagar	
fysisk	aktivitet	i	veckan	tog	jag	hjälp	av	en	personlig	tränare	där	fokus	har	legat	på	olika	
muskelgrupper	och	kondition	fördelade	över	olika	dagar	i	veckan:	
	

1. Ben	med	crosstrainer7	som	uppvärmning	
2. Armar	och	axlar	med	rodd	som	uppvärmning	
3. Mage	och	rygg	med	rodd	som	uppvärmning	
4. Kondition	och	bröst	med	rodd	som	uppvärmning	

	
Dokumentationen	i	samband	med	den	fysiska	träningen	på	gymmet	har	inte	varit	
förutbestämd.	Jag	har	valt	att	skriva	i	loggboken	de	gånger	jag	upplevt	någonting	med	
potentiell	koppling	till	sång	och	då	skrivit	i	loggboken	i	mitt	hem	efter	träningspasset.	
Dokumentationen	är	skriven	i	samma	loggbok	som	övningspassen	i	sång	med	datum	och	
tidpunkt.	I	resultatet	presenteras	en	minnesanteckning	från	de	videofilmer	som	
försvunnit	då	min	hårddisk	gått	sönder	och	jag	inte	fick	möjlihet	att	analysera	filmerna	
noggrant.	Trots	att	min	dator	kollapsade	och	filerna	försvann	hann	jag	skumma	igenom	
videoinspelningarna	en	gång	vid	självobservationens	slut.	Vid	det	tillfälle	som	datorn	
gick	sönder	hade	jag	påbörjat	studiens	skriftliga	process	men	inte	kommit	så	långt	att	
jag	börjat	sammanställa	varken	videoobservationen	eller	loggboken.	Därför	presenteras	
videodokumentationen	som	en	minnesanteckning	av	det	som	jag	kommer	ihåg	bäst	av	
filmerna.	

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Då	jag	skulle	sammanställa	loggboken	började	jag	med	att	renskriva	den	på	dator	för	att	
det	skulle	bli	enkelt	och	tydligt	att	läsa.	Vidare	läste	jag	igenom	den	i	kronologisk	
ordning	ett	antal	gånger	för	att	leta	efter	återkommande	mönster	i	form	av	teman	i	mina	
reflektioner.	När	jag	valt	teman	läste	jag	sedan	igenom	loggboken	igen	med	fokus	på	
varje	tema	och	markerade	innehållet	med	olika	färger.	Detta	gjorde	jag	för	att	på	enklast	
möjliga	vis	kunna	urskilja	och	gå	tillbaka	till	de	fem	teman	som	framgår	i	resultatet.		

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
Eftersom	denna	studie	bygger	på	självobservation	där	jag	själv	är	studieobjektet	har	jag	
under	processens	gång	inte	behövt	ta	hänsyn	till	någon	annan	än	mig	själv	och	därför	
inte	heller	behövt	ta	ställning	i	frågan	om	etik.	Självobservation	innebär	att	iaktta	och	
analysera	och	Bo	Johansson	och	Per	Olov	Svedner	(2010)	uttrycker	att	det	sannolikt	är	
den	mest	fördelaktiga	metoden	i	arbeten	som	rör	undervisningsprocesser,	lärar-	och	

                                                
7	Crosstrainer:	Träningsmaskin	som	simulerar	trappklättring,	löpning	eller	gång	och	är	skonsam	för	leder.	



 17	

elevbeteenden.	Självobservation	är	en	metod	som	används	för	att	utforska	uppfattningar	
och	beteenden	vilket	jag	i	denna	studie	gör	genom	att	analysera	och	reflektera	över	hur	
jag	i	min	livsvärld	upplever	att	fysisk	aktivitet	påverkar	sången.	Det	kan	vara	svårt	att	
under	självobservationen	släppa	forskarrollen	vilket	kan	skapa	en	konflikt	mellan	mig	
som	studieobjekt	och	mig	som	forskare.	Att	vara	medveten	och	kritiskt	inställd	till	detta	
från	början	skapar	förtroende	för	arbetets	tillförlitlighet.	Det	kan	också	vara	svårt	att	
vara	fullkomligt	objektiv	när	sammanställning	av	material	genomförs	av	en	person	som	
både	är	studieobjekt	och	observatör	och	kan	ses	som	problematiskt	till	skillnad	från	att	
analysera	material	som	är	skrivet	av	någon	annan.	Bjørndal	(2005)	lyfter	fram	några	
principer	till	varför	det	är	viktigt	att	inta	ett	kritiskt	värderande	förhållningssätt	till	egna	
och	andras	observationer:	Människor	lär	in	och	uppfattar	saker	och	ting	på	olika	sätt	på	
grund	av	sina	tidigare	erfarenheter,	människors	känslor	färgar	det	de	ser	och	den	bild	
människan	har	av	sig	själv	påverkar	det	sätt	varpå	han	eller	hon	uppfattar	verkligheten.	
Johansson	och	Svedner	skriver	också	om	liknande	förhållningssätt	som	ingår	i	den	
kritiska	närläsningen	av	textanalys.	De	ställer	frågor	som:	Vad	har	tagits	med?	Vad	har	
uteslutits	och	om	ordvalen	i	texten	avslöjar	något	om	textförfattarens	inställning.	Att	
läsa	text	kan	göras	på	många	olika	sätt	och	för	att	fastställa	sanningsvärdet	är	det	viktigt	
att	göra	en	noggrann	närläsning	med	kritisk	inställning	till	källor	och	förhållningssätt.	
Jag	har	under	denna	studie	reflekterat	över	förhållningssätt	som	dessa	och	ifrågasatt	
min	egen	förmåga	till	en	neutral	hållning.	Tack	vare	att	självobservationsprocessen	
fullföljdes	under	höstterminen	och	sammanställning	och	analys	påbörjades	under	
vårterminen	fick	jag	några	veckors	distans	vilket	kan	ses	som	positivt	för	den	neutrala	
hållningen.	
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4	Resultat	
I	detta	kapitel	sammanställs	resultatet	av	analysen	som	är	baserat	på	studiens	
dokumenterade	observationer.	Kapitlet	är	uppdelat	i	fem	olika	teman	som	konkretiserar	
upptäckta	mönster	som	framkommer	i	analysen.	I	resultatdelen	används	blockcitat	ur	
loggboken	märkta	med	datum	där	symbolen	[…]	visar	att	text	tagits	bort	mellan	
meningar	för	att	göra	texten	mer	läsvänlig.	Vidare	avslutas	kapitlet	med	en	kort	
sammanfattning.	Avsnitten	är	indelade	i	följande	teman:	
	

1. Kroppens	stabilitet	
2. Röstens	utveckling	
3. Sångprestationens	disposition	kontra	fysisk	aktivitet	
4. Rutinskapande	
5. När	inspiration	och	motivation	träder	fram	

4.1	Kroppens	stabilitet	
Loggboken	inleder	med	att	beskriva	att	jag	inte	är	helt	inaktiv	vid	självobservationens	
start	då	knäskålarna	har	skador	och	behöver	aktivitet	och	cirkulation	för	att	motverka	
värk	och	besvär.	Det	framgår	också	att	jag	aldrig	förut	haft	så	strukturerat	
träningsschema	så	många	dagar	i	veckan	och	med	så	stor	del	styrka	som	vid	denna	
studie.	Under	självobservationsprocessens	tredje	vecka	handlar	reflektionerna	om	hur	
jag	upplever	att	styrka	och	stabilitet	utvecklar	sig.	Jag	sjunger	några	sånger	på	en	
storbandskonsert	och	beskriver	ett	sedan	länge	återkommande	fenomen,	att	jag	vid	
konserttillfällen	ibland	brukar	bli	så	nervös	att	benen	börjar	skaka.	I	loggboken	framgår	
hur	jag	får	ett	nervöst	påslag	och	förhöjd	puls	några	minuter	innan	jag	kliver	upp	på	
scenen	som	jag	lyckas	lugna	med	några	andningsövningar.	Under	konsertens	förlopp	
dyker	det	upp	en	känsla	av	nervositet	och	adrenalin	som	jag	känner	i	hela	kroppen	men	
som	jag	till	trots	upplever	att	jag	kan	behärska,	och	benen	känns	mer	solida	än	vad	de	
brukar.	Det	framgår	också	i	loggboken	att	andningen	ändå	påverkas	något.	Vid	första	
observationstillfället	vecka	fyra	görs	enbart	reflektioner	om	utvecklingen	och	känslan	av	
styrkeprogressionen:	
	

Jag	upplever	att	jag	har	blivit	något	starkare	i	benen	nu	genom	den	träning	
som	jag	gjort	[…]	Jag	känner	mig	allmänt	piggare	och	mer	alert	i	kroppen.	
(Hed,	2/12–2016)		

	
När	halva	tiden	gått	av	självobservationsförloppet	nämns	att	jag	börjar	känna	mig	
starkare,	framför	allt	i	benen.	Reflektioner	i	loggboken	pekar	på	att	mina	knäskador	kan	
vara	en	orsak	till	varför	mitt	kroppsspråk	är	ganska	stillsamt.	Min	tillgång	till	världen	
har	under	hela	mitt	liv	präglats	av	min	kroppsfysik	och	på	grund	av	det	är	min	fysik	ett	
fenomen	jag	alltid	varit	mycket	medveten	om.	Vidare	beskrivs	att	stillsamheten	också	
skulle	kunna	bero	på	avsaknad	av	muskelstyrka	i	benen	som	ger	upphov	till	min	
försiktighet.	I	loggboken	framkommer	att	jag	orkar	stå	upp	längre	och	att	hållningen	är	
bättre.	Ett	exempel	som	tas	upp	är	hur	jag	upplever	att	träning	med	roddmaskin	
påverkar	hållningen	på	det	sättet	att	cirkulation	och	stärkta	muskler	får	mina	axlar	och	
skulderblad	att	hamna	i	avspänt	läge.	På	grund	av	fysisk	aktivitet	har	spänningar	och	
värk	helt	försvunnit	och	min	livsvärld	har	förändrats.	Loggboksbladet	avslutar	med	att	
beskriva	att	kroppens	hållning	är	en	viktig	förutsättning	för	att	sången	ska	bli	bra	och	
det	kräver	att	kroppens	muskler	är	i	balans.	I	början	på	vecka	fem	beskrivs	att	jag	anser	
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att	träningen	gör	min	kropp	starkare	och	piggare	vilket	jag	upplever	påverkar	stödet	och	
andningen	så	att	sångkonditionen	blir	något	bättre:	

	
Kändes	jättebra	att	sjunga	idag.	Jag	upplever	ett	välmående	och	en	stabilitet	i	
kroppen	som	jag	inte	kan	komma	ihåg	att	jag	känt	tidigare,	troligtvis	för	att	jag	
inte	varit	så	stark	och	balanserad	förut.	(Hed,	13/12–2016)	

	
Blockcitatet	ovan	är	ett	utdrag	ur	loggboken	i	slutet	på	vecka	fem.	Övningspasset	gjordes	
på	kvällen	några	timmar	efter	ett	konditionspass	på	gymmet.	Det	framgår	att	andning	
och	stöd	känns	fritt	och	att	upplevelsen	är	att	jag	sjunger	bättre.	I	loggboken	diskuteras	
att	jag	tror	att	det	har	med	stabiliteten	och	stödet	att	göra,	att	den	fysiska	kroppen	och	
stödet	är	ordentligt	uppvärmt	och	aktiverat	vilket	resulterat	i	ett	jämnare	luftflöde	och	
att	jag	då	behärskar	tekniskt	krävande	uppgifter	bättre.	Gällande	vecka	sju	och	vecka	
åtta	går	det	att	utläsa	små	kommentarer	som	handlar	om	hur	kroppen	upplevs	starkare	
och	att	vardagsaktiviteter	också	känns	lättare,	som	att	bära	matkassar	från	bilen	till	
hemmet	eller	att	promenera	till	skolan.	Vid	genomläsning	av	loggboken	är	det	tydligt	att	
en	progression	förekommer	gällande	styrka	och	hållning	och	att	det	påverkar	min		
livsvärld.	Videoobservationens	minnesanteckning	har	jag	valt	att	placera	under	denna	
rubrik	då	det	jag	minns	har	med	stabilitet	och	hållning	att	göra.	Några	skillnader	jag	kan	
se	är	att	mitt	kroppsspråk	är	något	lugnare	i	början	av	självobservationsprocessen	till	
skillnad	mot	i	slutet	då	jag	är	lite	mer	rörlig	och	viljekraftig.	Kroppsuppvärmningen	
uppfattar	jag	också	som	lättare	att	genomföra.	Jag	minns	att	jag	tänkte	på	att	jag	står	upp	
mycket	längre	under	det	senare	övningspasset	och	att	hållningen	är	något	bättre	då	jag	
sitter	vid	pianot	för	att	värma	upp	rösten.	

4.2	Röstens	utveckling	
Detta	avsnitt	beskriver	utvecklingen	av	sjungandet	genom	observationsprocessens	gång	
i	förhållande	till	den	fysiska	aktivitet	som	bedrivits	parallellt.		
	
I	slutet	på	vecka	ett	nämns	i	en	träningsanteckning	att	jag	upplever	att	träningen	bidrar	
till	att	kroppen	och	instrumentet	värms	upp	ordentligt	och	att	det	på	grund	av	det	känns	
”lätt”	att	sjunga	när	jag	skrålar	i	bilen	på	vägen	hem	efter	träningen.	Det	framgår	i	
loggboken	hur	viktigt	jag	tror	det	är	att	vid	prestation	kombinera	kroppsuppvärmning	
och	röstuppvärmning	för	att	bli	ordenligt	uppvärmd	i	hela	kroppen.	I	tredje	veckans	
loggboksnotering	diskuteras	nervositet	och	hur	nervositeten	kan	inverka	på	min	
livsvärld.	Efter	konsertsituationen	beskrivs	att	jag	kan	hantera	nervositeten	bättre	då	
jag	upplever	att	jag	är	stadig	i	kroppen	och	snabbt	får	ner	pulsen.	Vidare	nämns	att	
friare	grundstabilitet	och	förutsättningar	skapas	tack	vare	detta	med	en	kapacitet	att	
prestera	bättre.	Under	vecka	tre	framgår	också	hur	jag	efter	ett	sångpass	trots	en	aktiv	
uppvärmning	känner	mig	lite	trött	i	kroppen.	Jag	gör	då	några	extra	
röstuppvärmningsövningar,	först	några	mjuka	sedan	några	mer	kraftfulla	för	att	sjunga	
igång	mig	eftersom	repertoaren	är	ganska	ansträngande.	När	jag	sjunger	krävs	ett	aktivt	
stöd	då	refrängens	fraser	är	långa	och	ligger	i	ett	ganska	högt	läge.	Det	framgår	i	
anteckningarna	att	sånginsatsen	känns	helt	okej	men	något	ansträngd	mot	slutet	och	att	
jag	tror	att	det	handlar	om	att	stödet	inte	är	nog	uppvärmt	och	aktivt.	Sångpasset	äger	
rum	innan	lunch	och	jag	brukar	normalt	vara	ganska	trött	på	förmiddagar.	Under	vecka	
fyra	är	ena	sångpasset	fokuserat	på	”sound”	och	teknik.	I	loggboken	beskrivs	att	stöd,	
andning	och	kondition	känns	bra	och	vid	detta	tillfälle	utan	ansträngning.	Vidare	
diskuteras	att	jag	tycker	att	det	är	svårt	att	uppfatta	om	eller	hur	den	fysiska	aktiviteten	
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har	någon	inverkan	rösttekniskt.	Det	påpekas	att	den	fysiska	träningen	vid	några	
tillfällen	bidrar	till,	när	jag	presterar,	att	jag	känner	mig	starkare	i	kroppen,	piggare	och	
att	bättre	andning	och	kondition	skapar	stabilitet	och	en	fri/avslappnad	grund	för	
sånginsatsen.	I	loggboken	reflekterar	jag	över	hur	bättre	stöd	och	andning	så	klart	har	
inverkan	på	röstkvaliteten	men	att	rösten	sannolikt	behöver	värmas	upp	och	tränas	
ordentligt	separat	för	att	sången	skall	kunna	utvecklas	på	ett	fördelaktigt	sätt.	Detta	
tydliggörs	i	loggboksanteckningarna	och	nedan	presenteras	ett	citat	från	detta	
självobservationstillfälle:	
	

Kroppen	består	av	en	enhet	med	muskler	som	går	att	värma	upp	och	aktivera	
och	röstapparaten	i	sig	är	en	enhet	med	små	muskler	som	inte	går	att	komma	
åt	med	bara	fysisk	kroppslig	aktivitet.	(Hed,	6/12–2016)	

	
I	loggboken	framgår	det	alltså	under	vecka	fem	att	det	känns	lätt	att	sjunga.	Efter	att	jag	
tränat	på	gymmet	en	eftermiddag	åker	jag	lite	senare	till	skolan	för	att	genomföra	ett	
sångpass	där	jag	upplever	att	prestationen	känns	mycket	bra.	Jag	klarar	då	av	att	sjunga	
låtar	som	enligt	min	uppfattning	är	svåra	och	kräver	mycket	aktivitet	och	stöd.	
Tonhöjden	känns	också	lätt	att	nå.	Beskrivningen	av	sångpasset	övergår	i	reflektioner	
där	det	framgår	att	prestationen	har	med	energinivån	att	göra	och	att	den	fysiska	
aktiviteten	påverkar	den	levda	kroppen	där	prestationen	i	sin	helhet	upplevs	lättare	än	
vanligt.	Kroppen	är	ordentligt	aktiverad,	luftflödet	känns	jämnare,	stödet	känns	aktivt	
och	kan	stötta	mer	krävande	tekniska	uppgifter.	Loggboksanteckningen	avslutar	med	att	
beskriva	att	energinivån	snabbt	avtar	efter	ca	30	minuter	och	att	jag	då	avslutar	passet.	

4.3	Sångprestationens	disposition	kontra	fysisk	aktivitet	
Något	som	framgår	tydligt	i	loggboken	är	hur	fysisk	aktivitet	kan	påverka	
förutsättningarna	för	sången	beroende	på	sångprestationens	tid	i	förhållande	till	den	
fysiska	träningen.	Två	veckor	in	i	observationsprocessen	känner	jag	mig	lite	trött	i	
kroppen	trots	att	jag	värmer	upp	både	kroppen	och	rösten	innan	jag	sjunger.	
Övningspasset	utförs	strax	innan	lunchtid	och	i	loggboken	skriver	jag	att	jag	alltid	har	
svårt	för	att	sjunga	på	förmiddagar	då	det	tar	lång	tid	för	min	kropp	att	komma	igång.	
Jag	känner	av	träningsvärk	i	axlar	och	armar	när	jag	sjunger	dagen	efter	det	fysiska	
träningspasset	som	ger	upphov	till	funderingar	om	träningsvärken	skulle	kunna	vara	en	
bidragande	orsak	till	att	jag	är	trött	i	kroppen	denna	dag.	Samma	eftermiddag	är	jag	
efter	en	repetition	med	storbandet	fortfarande	trött	och	lite	ansträngd	och	jag	funderar	
på	om	det	skulle	vara	gynnsamt	med	lite	mer	explosiv	uppvärmning	eller	till	och	med	ett	
lättare	träningspass	denna	dag	för	att	verkligt	”kicka	igång”	kroppen.	Vecka	tre	framgår	
en	likartad	situation	då	jag	dagen	innan	en	sångprestation	tränar	ett	benpass	på	
gymmet:		
	

Känner	mig	inte	helt	vaken	i	varken	kropp	eller	röst	trots	att	jag	försökte	
pusha	på	mig	själv.	Jag	tror	att	jag	är	lite	trött	efter	gårdagens	träning	och	
funderar	över	om	jag	behöver	mer	tid	för	återhämtning	innan	det	går	att	öva	
och	prestera	riktigt	bra	i	sången.	(Hed,	29/11–2016)	

	
I	slutet	av	detta	loggboksblad	diskuterar	jag	ifall	det	behövs	viss	tid	för	kroppen	att	
återhämta	sig	innan	det	är	möjligt	att	prestera	och	om	träningen	också	kan	påverka	
livsvärlden	negativt.	En	fråga	jag	ställer	mig	är	om	lättare	fysisk	aktivitet	skulle	kunna	
bidra	till	att	kroppen	och	musklerna	slappnar	av	när	de	är	spända	av	träningsvärk	och	
därmed	vara	gynnsam	för	prestationen.	Vecka	fem	inträffar	ännu	en	situation	där	fysisk	



 21	

aktivitet	dagen	innan	ett	övningspass	i	sång	skapar	trötthet	i	kroppen	som	påverkar	
prestationen.	Istället	för	att	träna	kondition	väljer	jag	denna	gång	att	gå	på	ett	
gruppträningspass	som	är	en	form	av	cirkelträning8.	Träningen	är	explosiv	där	man	i	
cirka	45	sekunder	ger	allt	man	kan,	får	ca	15	sekunders	paus	för	att	sedan	gå	vidare	till	
nästa	övning.	Dagen	efter	detta	träningspass	upplever	jag	att	jag	är	mycket	trött	i	
kroppen	och	känner	av	träningsvärk	främst	i	magmuskulaturen	men	också	i	axlar	och	
armar.	Jag	skriver	att	jag	fått	berättat	för	mig	att	en	alltför	vältränad	mage	kan	bidra	till	
att	diafragman/stödet	blir	statiskt	och	därför	påverkar	flexibiliteten	i	
andningsapparaten	och	även	prestationen.	

4.4	Rutinskapande	
Rutiner	och	vanor	kan	vara	effektfulla	för	andra	sysselsättningar	i	vardagen	och	påverka	
vår	tillgång	till	världen.	Under	fjärde	observationsveckan	dyker	detta	tema	upp	som	inte	
berörs	innan	i	loggboken	och	handlar	om	just	vanor	och	rutiner.	Det	beskrivs	att	jag	har	
ett	distansförhållande	som	ibland	skapar	svårigheter	och	påverkar	mina	rutiner	på	
grund	av	att	jag	reser	en	del.	Dessa	resor	förändrar	min	tillgång	till	världen.	Under	
observationens	fjärde	vecka	spenderar	jag	några	dagar	i	Gävle	där	det	framgår	
svårigheter	i	hur	jag	ska	få	tag	på	lokaler	där	den	utrustningen	finns	för	att	jag	ska	kunna	
fortsätta	med	fysisk	träning	och	sångövning	på	det	sättet	jag	behöver.	Att	utöva	fysisk	
träning	på	annan	ort	innebär	till	exempel	att	jag	behöver	lägga	ut	extra	pengar	för	att	få	
tillgång	till	ett	gym.	Det	beskrivs	även	att	ojämna	rutiner	stör	flödet	i	övningen	och	
träningen	vilket	kan	påverka	utvecklingskurvan.	Detta	tema	framgår	igen	senare	samma	
vecka	efter	ett	träningspass	en	lördagskväll	då	jag	på	grund	av	ett	pressat	schema	åker	
till	gymmet	för	att	få	ihop	veckans	fyra	fysiska	aktivitetspass.	Funderingarna	som	
beskrivs	berör	de	omprioriteringar	som	fordrats	för	att	självobservationen	och	dess	
rutiner	ska	vara	möjliga.	Vore	det	inte	för	att	träningen	ingår	i	en	viktig	uppgift	och	att	
schemat	är	så	pressat	skulle	jag	troligtvis	aldrig	åka	till	gymmet	för	att	träna	en	
lördagskväll	efter	klockan	sju.	Följande	citat	är	ett	utdrag	ur	loggboken	som	även	
delades	på	sociala	medier:	
	

Det	är	kul	men	samtidigt	svårt	att	träna	ofta.	Det	tar	mycket	tid	och	kräver	en	
del	omprioriteringar.	Prioriteringar	som	jag	faktiskt	börjar	bli	mer	och	mer	
sams	med.	Till	exempel	att	träna	på	helgkvällar	när	andra	har	det	trevligt.	Det	
kräver	också	mycket	energi	och	det	som	sätter	käppar	i	hjulet	för	mig	är	nog	
mestadels	rutinerna,	inte	motivationen	att	träna.	Äta	bra,	äta	mer,	sova	bra	
och	dricka	mindre	alkohol	för	att	orka.	Det	handlar	inte	bara	om	att	komma	
iväg	till	gymmet.	Det	handlar	om	att	skapa	förutsättningar	för	att	orka	och	
prestera	när	jag	väl	är	där.	(Hed,	11/12–2016)	

	
Vidare	diskuteras	hur	dessa	typer	av	förutsättningar	som	till	exempel	sömn,	kost	och	
mindre	alkohol	måste	vara	viktiga	för	andra	förhållanden	i	livet	som	innebär	prestation	
och	det	anses	att	de	är	extra	tydliga	när	det	kommer	till	just	fysisk	aktivitet.	Nedan	följer	
ett	citat	som	beskriver	hur	den	fysiska	träningen	upplevs	vara	positiv	för	andra	rutiner	
som	utgör	livsvärlden:	
	

Jag	tror	definitivt	att	sångprestationen	gynnas	så	mycket	mer	med	de	rutiner	
som	blir	så	självklart	tydliga	för	mig	i	samband	med	regelbunden	träning	och	
jag	upplever	att	de	båda	prestationsbaserade	fenomenen	går	hand	i	hand.	Den	

                                                
8 Cirkelträning:	En	träningsform	där	utövaren	växlar	mellan	olika	övningar	under	en	bestämd	tid. 
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fysiska	träningen	förmår	och	hjälper	mig	att	skapa	bättre	rutiner	som	direkt	
påverkar	andra	rutiner	i	mitt	liv.	Ett	bättre	välmående	i	ett	större	perspektiv	
som	ger	utdelning	i	andra	prestationsbaserade	områden.	(Hed,	2016,	11/12–
2016)	

4.5	När	inspiration	och	motivation	träder	fram	
Inspiration	och	motivation	är	fenomen	som	kan	vara	svåra	att	förutse	och	framgår	ofta	
genom	aktiviteter	som	signalerar	om	någonting	intresseväckande.	Detta	tema	träder	
fram	redan	tidigt	i	observationsförloppet	och	dyker	upp	några	gånger	under	de	åtta	
veckor	som	observationen	fortlöper.	Anteckningarna	tyder	på	inspiration	och	
motivation	till	mitt	sjungande	och	redan	första	veckan	beskrivs	hur	pigg	och	peppad	
träningen	får	mig	att	känna.	Jag	sjunger	med	till	musik	i	bilen	på	vägen	hem	och	blir	så	
sångsugen	att	jag	måste	fortsätta	sjunga	en	stund	när	jag	kommer	hem	innan	jag	kan	
göra	någonting	annat	som	att	duscha	eller	äta:	
	 	

Det	är	en	riktigt	skön	känsla	och	älskar	när	jag	får	sådana	kickar!	Lyssnade	på	
musik	högt	i	bilen	på	vägen	hem	och	blev	igen	sådär	taggad	på	att	sjunga.	
(Hed,	13/12–2016)	

	
I	vecka	fem	blir	jag	så	motiverad	efter	träningen	på	gymmet	att	jag	bestämmer	mig	för	
att	åka	hem,	äta	och	duscha	snabbt	för	att	sedan	åka	till	skolan	och	sjunga	en	stund.	
Detta	sångpass	blir	av	spontan	karaktär	och	jag	sjunger	till	låtar	jag	tycker	om	som	går	
att	hitta	instrumentala	bakgrunder	till	på	Youtube.	Under	vecka	sju	dyker	en	liknande	
situation	upp	men	reflektionerna	kring	temat	utvecklar	sig	något.	Jag	får	inspiration	till	
en	melodi	under	träningspasset	som	uppmuntrar	mig	till	att	börja	skriva	på	en	egen	låt.	I	
anteckningarna	framgår	några	frågor	om	detta	återkommande	fenomen,	vad	det	är	som	
får	mig	att	känna	dessa	inspirerande	kickar.	Är	det	till	exempel	adrenalinet	eller	
endorfinerna	som	får	mig	att	bli	så	laddad	eller	är	det	kombinationen	av	den	fysiska	
aktivitetens	effekter	och	musiklyssning	som	får	mig	att	känna	sådan	stark	motivation.	
Skulle	jag	bli	lika	inspirerad	till	att	laga	mat	om	jag	istället	lyssnade	på	ett	matprogram	
på	radion	direkt	efter	den	fysiska	träningen.		

4.6	Sammanfattning	
Denna	studies	resultat	belyser	olika	teman	som	framkommit	under	den	reflekterande	
analysprocessen.	Dessa	teman	presenterar	anledningar	till	hur	fysisk	aktivitet	inverkar	
på	sjungandet.	
	
Först	presenteras	temat	Kroppens	stabilitet	som	handlar	om	hur	min	kroppsstyrka	och	
hållning	påverkas	genom	observationsprocessens	gång.	Med	fysisk	aktivitet	upplever	jag	
att	kroppen	successivt	blir	starkare	vilket	skapar	bättre	hållning	och	pigghet	i	kroppen	
som	i	sin	tur	inverkar	på	luftflödet	och	sången.	Nästa	tema	är	Röstens	utveckling	som	
beskriver	hur	sånginsatsen	påverkas	och	utvecklas	med	reflektioner	som	pekar	på	att	
rösten	inte	enbart	gynnas	av	fysisk	aktivitet	utan	behöver	tränas	separat	med	
sångövningar	för	en	önskad	utveckling.	Sångprestationens	disposition	kontra	fysisk	
aktivitet	är	det	tredje	temat	där	förhållandet	i	tid	mellan	fysisk	aktivitet	och	sång	
diskuteras.	Den	fysiska	träningens	disposition	påverkar	min	sångkapacitet	genom	att	
den	skapar	trötthet,	träningsvärk	och	muskelspänningar.	Den	fysiska	träningen	kan	
också	gynna	sången	genom	att	värma	upp	och	aktivera	kroppen	och	stödet	innan	
sångprestationen.	Det	fjärde	temat	handlar	om	Rutinskapande	där	den	fysiska	
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aktivitetens	beroende	av	rutiner	inverkar	på	andra	prioriteringar	och	aspekter	i	livet	
som	hälsa	och	övningsrutiner	i	sjungandet.	För	att	rutinerna	skall	kunna	fungera	krävs	
vissa	förutsättningar	som	påverkas	negativt	av	en	resande	livsstil.	Att	resa	och	vara	på	
annan	ort	innebär	att	mina	förutsättningar	för	fysisk	aktivitet	och	sång	förändras	då	
tillgång	till	lokaler	och	utrustning	inte	alltid	är	möjlig.	Det	sista	temat	som	presenteras	i	
resultatet	är	När	inspiration	och	motivation	träder	fram	där	det	framgår	att	fysisk	
träning	främjar	min	inspiration	och	motivation	till	sång.	I	loggboken	visar	det	sig	att	
inspiration	till	sång	och	musikskapande	sporras	kort	efter	att	fysisk	aktivitet	utförts.	
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5	Diskussion		
I	detta	kapitel	diskuteras	resultatet	i	förhållande	till	litteratur	och	tidigare	forskning	
inom	området.	Sedan	berörs	frågan	om	arbetets	betydelse,	vad	det	haft	för	betydelse	för	
mig	och	hur	jag	kan	använda	mig	av	denna	studie	i	mitt	kommande	yrkesliv.	Slutligen	tar	
jag	upp	tankar	och	idéer	om	fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten.	

5.1	Resultatdiskussion	
Resultatdiskussionen	är	indelad	i	två	delar	varvid	Det	som	visar	sig	handlar	om	den	
fysiska	utvecklingen,	förutsättningar	och	motivation.	Blir	jag	en	bättre	sångerska?	Berör	
prestationen	och	utvecklingen	av	sjungandet.	

5.1.1	Det	som	visar	sig	
Min	livsvärld	har	i	nästan	hela	mitt	liv	präglats	av	känslan	att	jag	har	en	svag	fysisk	
kropp.	I	resultatdelen	beskrivs	hur	jag	under	självobservationsprocessens	gång	känner	
progression	i	styrka	och	upplevelsen	uttrycks	i	positiv	bemärkelse.	Arder	(2006)	
beskriver	vikten	av	muskulär	balans	i	kroppen	för	att	sången	ska	kunna	flöda	fritt	och	
att	hållning	och	kroppens	stabilitet	därför	är	viktig.	Knäna	utgör	en	viktig	faktor	för	
kroppens	hållning	och	stabilitet	och	eftersom	jag	är	svagare	i	knän	och	ben	har	jag	
sämre	utgångspunkt.	Skulle	det	kunna	vara	så	att	jag	känner	progression	i	styrka	mer	
intensivt	än	vad	någon	med	friska	knän	skulle	göra?	Även	om	människors	
förutsättningar	är	olika	indikerar	både	resultatet	och	litteraturen	att	fysisk	aktivitet	är	
positiv	på	flera	olika	sätt.	I	Erikssons	studie	(2011)	menar	de	lärare	som	intervjuas	att	
det	framgår	en	skillnad	mellan	de	elever	som	är	fysiskt	aktiva	och	de	som	är	inaktiva.	
Exempel	de	ger	på	värdefulla	effekter	av	fysisk	aktivitet	hos	eleverna	är	förutsättningar	
som	hållning,	andning	och	uthållighet,	generellt	högre	energinivåer	och	större	fysiskt	
engagemang.	Alla	dessa	punkter	har	jag	mer	eller	mindre	själv	upplevt	under	min	
självobservationsprocess.	I	föreliggande	resultat	beskrivs	att	jag	upplever	att	jag	blivit	
starkare	och	att	det	har	påverkat	min	hållning	till	det	bättre,	att	muskelspänningar	och	
värk	i	axlar	och	nacke	har	försvunnit	med	tiden	och	att	andning	och	luftflöde	upplevs	
fördelaktigt	och	fritt.	Jag	har	med	tiden	känt	att	jag	orkat	mer	och	känt	mig	livligare	i	
kroppen	vilket	har	varit	väldigt	uppmuntrande	både	för	min	utveckling	i	sång	och	privat.	
Att	vara	i	kontakt	med	kroppen	och	dess	muskler	behöver	nödvändigtvis	inte	bara	ha	
betydelse	för	stödet,	luftflödet	och	den	sångtekniska	prestationen	utan	skulle	också	
kunna	vara	positiv	för	det	sceniska	framträdandet	som	också	är	viktig	för	prestationens	
helhet.	Skulle	det	kunna	vara	så	att	styrka	och	livlighet	i	kroppen	skapar	ett	tydligare	
kroppsspråk	som	kan	påverka	hur	någon	för	sig	på	scenen?	Innebär	det	att	det	går	att	
göra	ett	framträdande	mer	intressant	och	lättare	att	få	kontakt	med	publiken	om	det	går	
att	röra	sig	fritt	och	ohämmat	på	scenen?	Har	den	fysiska	aktiviteten	och	konditionen	
inverkan	på	dessa	sceniska	fenomen?	
	
Efter	föreliggande	resultats	utformning	blev	jag	överraskad	över	hur	mycket	min	
motivation	till	att	sjunga	främjades	av	den	fysiska	träningen.	I	resultatet	går	det	att	se	att	
musiklyssning	i	kombination	med	fysisk	aktivitet	flera	gånger	stimulerat	mig	till	att	
sjunga	och	jag	har	efteråt	känt	att	jag	fått	bättre	kontakt	med	mitt	stöd	och	sången	har	
upplevts	lättare.	Jag	har	fått	inspiration	till	låtar	jag	vill	sjunga,	idéer	till	egna	låtar	och	
övningsmotivation	på	det	sättet	att	jag	tagit	initiativ	till	att	öva	efter	träningen.	Detta	
fenomen	upplever	jag	som	mycket	intressant.	Min	vardag	består	av	många	olika	
musikaliska	sammanhang	både	i	skolan	och	privat	och	då	och	då	händer	det	att	jag	får	
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infall	och	blir	extra	motiverad	till	att	sjunga.	Det	kan	vara	på	grund	av	en	bra	låt,	en	
konsert	eller	en	uppmuntrande	sång-/ensemblelektion.	Trots	det	upplever	jag	att	detta	
musikaliska	stimuli	dykt	upp	allt	oftare	tack	vare	den	fysiska	träningen.	Livsvärlden	
identifieras	inte	av	summan	av	de	saker	som	finns	omkring	oss	utan	handlar	om	hur	vi	
upplever,	erfar	och	handlar	i	ett	sammanhang	(NE,	2017).	Trots	att	jag	lever	i	en	värld,	
en	vardag	där	jag	har	tillgång	till	en	mängd	förutsättningar	för	sång	och	musicerande	
betyder	det	inte	att	jag	i	just	det	sammanhanget	blir	motiverad	och	så	där	härligt	
stimulerad	till	att	sjunga	och	öva.	Ett	mönster	som	går	att	se	är	att	erfarandet	av	
inspiration	genom	fysisk	aktivitet	skapar	handlingskraft	som	tar	sig	uttryck	i	olika	
sammanhang	som	en	del	av	min	livsvärld.	Tack	vare	vetskapen	om	att	denna	typ	av	
handlingskraft	uppstår	i	samband	med	fysisk	aktivitet	känner	jag	stor	motivation	till	att	
fortsätta	med	fysisk	aktivitet	då	det	stimulerar	min	motivation	i	sång	och	dess	
utveckling.	
	
Eftersom	jag	föddes	med	dåliga	knän	är	min	tillgång	till	världen	annorlunda	än	för	en	
person	med	friska	knän.	Kroppen	är	ett	verktyg	som	vi	blir	tilldelade	när	vi	föds	och	den	
går	inte	att	byta	ut	utan	blir	vår	tillgång	till	världen	menar	Bengtsson	(1999).	Om	
någonting	i	vår	kropp	förändras	kan	det	få	konsekvenser	då	förutsättningarna	också	
kommer	förändras	(Bengtsson,	2007).	Det	här	har	fått	mig	att	inse	hur	viktigt	det	är	att	
ta	hand	om	kroppen.	Kan	det	vara	så	att	min	knäproblematik	har	hindrat	mig	från	att	
vara	aktiv	tidigare	i	livet?	Min	upplevelse	är	att	fysisk	aktivitet	har	gett	mig	insikt	i	och		
framkallat	motivation	där	jag	ser	på	vilka	sätt	jag	kan	påverka	min	fysiska	kropp,	som	är	
mitt	verktyg.	Det	motiverar	mig	också	då	jag	upplever	att	det	främjar	min	sångliga	
prestation	och	skulle	också	kunna	leda	till	att	jag	skjuter	upp	eventuella	problem	eller	
sjukdomar	som	kan	komma	i	framtiden.	En	mycket	inaktiv	person	löper	till	exempel	
högre	risk	för	att	få	olika	typer	av	sjukdomar	menar	Taylor	och	Wasley	(2004)	och	det	
är	därför	viktigt	att	vi	vårdar	och	tar	hand	om	vår	kropp	så	att	den	fortsätter	att	vara	ett	
verktyg	och	en	förutsättning	för	utveckling.	Forskning	visar	att	fysisk	träning	påverkar	
vårt	fysiologiska	system	och	motverkar	stress	vilket	är	positivt	för	musiker	som	
presterar	genom	att	uppträda	menar	de	vidare.	Nervositet	och	stress	är	nära	bundet	till	
musik	och	prestation	och	jag	har	kämpat	mot	nervositet	sedan	den	dagen	jag	började	
sjunga	inför	publik.	Det	har	blivit	lite	bättre	genom	åren	tack	vare	min	tillit	och	tro	på	
mig	själv	som	sångerska	men	jag	drabbas	mer	eller	mindre	alltid	av	nervositet	som	
oftast	sätter	sig	i	mina	ben.	Blir	jag	mycket	nervös	börjar	benen	att	skaka	vilket	påverkar	
kroppens	grundstabilitet.	Om	grundstabiliteten	är	ostadig	påverkar	det	i	sin	tur	stödet	
(diafragman)	och	den	fria	andningen,	som	också	Arder	(2006)	uttrycker.	Efter	en	
storbandskonsert	upplevde	jag	att	jag	kunde	manövrera	nervositeten	och	adrenalinet	
jag	fick	på	ett	bra	sätt	vilket	skulle	kunna	hänga	ihop	med	att	jag	har	blivit	starkare	och	
har	bättre	muskulär	balans	i	ben	och	knän.	Det	skulle	också	kunna	vara	så	att	kroppen	är	
mindre	mottaglig	för	den	stress	som	prestationen	för	med	sig.	Kanske	kan	fysisk	
aktivitet	i	ett	regelbundet	och	långsiktigt	perspektiv	hjälpa	mig	att	kontrollera	och	
hantera	den	stress	och	nervositet	som	jag	känner	i	samband	med	prestation	i	sång.		

5.1.2	Blir	jag	en	bättre	sångerska	av	fysisk	aktivitet?	
I	resultatet	framgår	att	jag	med	fysisk	träning	upplever	att	jag	blir	varm	i	kroppen	och	
får	bättre	kontakt	med	mitt	stöd	och	att	andning	och	luftflöde	blir	bättre.	Det	beskrivs	
också	att	jag	tycker	att	det	är	svårt	att	uppfatta	om	fysisk	aktivitet	haft	inverkan	på	
röstens	utveckling	och	om	jag	faktiskt	blir	bättre	på	att	sjunga.	Reflektionerna	
understryker	att	stöd	och	andning	såklart	har	inverkan	på	röstkvaliteten	men	att	jag	
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tror	att	rösten	behöver	värmas	upp	och	tränas	ordentligt	separat	för	att	jag	skall	kunna	
utvecklas	på	ett	fördelaktig	sätt.	Som	Elliot	(2011)	beskriver	använder	vi	en	mängd	olika	
typer	av	muskler	när	vi	sjunger.	Många	av	dem	är	belägna	kring	röstorganet	och	några	i	
övriga	kroppen,	till	exempel	stödet	(diafragman),	buk-muskulaturen	och	
bröstmusklerna.	Eftersom	att	hållningen	också	är	viktig	som	stöds	av	bland	annat	knän,	
lårmuskler	och	bäckenben	använder	vi	en	stor	del	av	kroppen	när	vi	sjunger.	I	den	
amerikanska	studien	av	McHenry	och	Adams	(2016)	får	majoriteten	av	deltagarna	
fördelaktiga	utslag	på	sången	efter	att	de	utfört	ett	30	minuter	långt	konditionspass.	
Ljudnivån	och	det	subglottala	trycket	ökade	och	cirkulationen	och	muskeltemperaturen	
ökade	vilket	är	positivt	för	den	vokala	produktionen.	Jag	upplever	att	värme	genom	
fysisk	aktivitet	skapar	kontakt	med	kroppens	muskler	som	främjar	stöd	och	luftflöde.	
När	jag	värmer	upp	vokalt	fungerar	det	på	samma	sätt	eftersom	jag	aktiverar	och	
värmer	musklerna	belägna	i	och	kring	röstorganet.	Borde	inte	den	kroppsfysiska	
uppvärmningen	och	träningen	då	vara	lika	betydelsefull	som	den	vokala	för	att	sången	
ska	kunna	användas	och	utvecklas	gynnsamt?	
	
Jag	har	vid	några	tillfällen	känt	mig	uttröttad	av	fysisk	träning	vilket	har	påverkat	min	
förmåga	att	få	kontakt	med	de	muskler	och	den	flexibilitet	som	är	nödvändig	för	min	
sång.	Det	är	någonting	som	också	tas	upp	i	den	amerikanska	studien	av	McHenry	och	
Adams	(2016)	där	tre	av	tjugotvå	personer	på	grund	av	utmattning	får	negativa	utslag	
efter	konditionsträningen.	McHenry	och	Adams	nämner	att	det	är	viktigt	att	
individanpassa	fysisk	träning	före	sångprestationen	ska	äga	rum	och	att	det	finns	
aspekter	som	inte	ännu	utforskats	som	handlar	om	tidens	förhållande	mellan	fysisk	
aktivitet	och	prestation.	Detta	är	något	som	framkommit	i	föreliggande	resultat	eftersom	
jag	upplever	att	det	spelar	roll	när	fysisk	träning	sker	i	relation	till	sång.	Träningsvärk	är	
ett	fenomen	som	har	påverkat	sången	och	min	upplevelse	är	att	kroppen	kan	bli	trött	
och	statisk	vilket	inverkar	på	hållningen	och	grundstabiliteten,	och	därför	försämra	
förutsättningarna	för	sången.	Det	kan	ha	olika	mycket	betydelse	beroende	på	var	
träningsvärkens	sitter.	Ett	hårt	träningspass	som	tröttar	ut	kroppen	kan	också	påverka	
sången	samma	dag,	en	eller	flera	dagar	efter	träningen	beroende	på	hur	mycket	tid	
kroppen	behöver	för	återhämtning.	Att	det	inte	finns	ett	självklart	recept	och	att	det	är	
viktigt	att	individanpassa	fysisk	träning	i	relation	till	prestationen	framgår	av	McHenry	
och	Adams	(2016)	och	Taylor	och	Wasley	(2004)	vilket	även	mitt	resultat	pekar	på.	Det	
verkar	handla	om	att	hitta	en	balans	i	att	inte	ta	ut	sig	för	mycket	så	att	kroppen	blir	för	
trött	när	man	tränar	fysiskt	i	nära	anslutning	till	en	sånglig	prestation.	

5.1.3	Rutinskapande	
Med	hjälp	av	fysisk	aktivitet	har	jag	lärt	mig	att	förhålla	mig	till	nya	rutiner	i	vardagen.	I	
föreliggande	resultat	förklaras	att	den	fysiska	aktiviteten	kräver	mycket	tid	och	
omprioriteringar	för	att	jag	ska	orka	träna	och	för	att	jag	ska	kunna	utvecklas.	Dessa	
omprioriteringar	innebär	till	exempel	bättre	rutiner	för	kost,	sömn	och	att	avsätta	mer	
tid	till	att	träna.	Men	är	rutiner	lika	viktiga	på	andra	områden?	De	idrottslärare	som	
Ekeberg	(2016)	intervjuat	i	sin	studie	beskriver	sin	syn	på	prestation	och	menar	att	
rutiner	som	sömn,	kost	och	hälsa,	fysisk	form	och	sociala	sammanhang	är	viktiga	
förutsättningar	för	att	en	idrottare	ska	utvecklas	och	prestera	bra.	Musiklärarna	
däremot	framhåller	att	ett	bredare	utbud	av	ämneskunskaper	i	musik	är	det	som	främjar	
den	goda	prestationen.	Jag	har	under	denna	undersökning	insett	vikten	av	rutiner	och	
hur	de	kan	ha	inverkan	på	andra	arbetsområden,	till	exempel	sångrutiner.	Borde	inte	



 27	

god	sömn,	bra	kost	och	en	hälsosam	livsstil	även	påverka	en	musiker	eller	
sångerska/sångare	positivt?	
	
Om	jag	blir	en	bättre	sångerska	av	ökad	fysisk	aktivitet	är	svårt	att	säga,	men	att	fysisk	
aktivitet	skapar	förutsättningar	för	att	bli	en	bättre	sångerska	går	att	förstå.	Den	levda	
kroppen	är	sannerligen	ett	komplext	fenomen	och	varje	individs	livsvärld	ser	olika	ut	
och	det	är	därför	viktigt	att	hitta	sin	egen	väg	och	förstå	vad	som	gynnar	den	egna	
utvecklingen.	Både	McHenry	och	Evans	(2016)	samt	Elliot	(2011)	förespråkar	fysisk	
aktivitet	i	kombination	med	röstuppvärmning	och	röstövningar	för	en	fördelaktig	
utveckling	i	sång	vilket	stöder	resultatets	reflektioner.	

5.2	Arbetets	betydelse	
Denna	studie	har	haft	stor	betydelse	för	mig,	hjälpt	mig	att	eftersträva	en	hälsosammare	
livsstil	samtidigt	som	jag	upplever	att	det	gynnat	min	sångliga	kondition	och	förmåga	att	
använda	kroppen	fysiskt.	Som	jag	beskriver	i	inledningen	har	jag	tidigare	i	mitt	liv	haft	
problem	med	att	hålla	mig	till	rutiner	och	tack	vare	detta	arbete	har	jag	fått	motivation	
till	att	följa	det	planerade	träningsschemat	vilket	har	utvecklat	min	fysiska	kapacitet	
mycket.	Det	känns	som	en	riktig	vinst	och	jag	är	stolt	över	mig	själv.	Jag	har	insett	vilken	
inverkan	regelbunden	fysisk	träning	har	på	min	kropp	och	mitt	välmående	vilket	ger	
mig	en	tro	på	att	jag	själv	kan	påverka	min	framtid	positivt.	Jag	känner	en	stark	strävan	
efter	att	regelbunden	fysisk	aktivitet	ska	bli	en	del	av	min	vardag	så	länge	som	det	är	
möjligt.	Studien	har	också	gett	mig	insikt	i	vilka	fördelar	fysisk	aktivitet	har	för	mig	som	
sångerska	vilket	är	ännu	en	anledning	till	varför	jag	vill	fortsätta	vara	fysiskt	aktiv	så	att	
jag	kan	utvecklas	och	bli	ännu	bättre	på	att	sjunga.	
	
Denna	studie	kommer	ha	betydelse	för	mitt	yrke	som	sångpedagog	och	musiklärare	då	
fortsatt	regelbunden	aktivitet	kommer	spegla	sig	i	hur	jag	mår	i	kroppen	och	hur	jag	
hanterar	undervisningen.	Jag	kommer	också	vilja	uppmuntra	elever	och	kollegor	till	att	
leva	ett	aktivt	liv	och	finna	balans	mellan	fysisk	träning	och	den	sångliga	utvecklingen.	
Det	finns	många	positiva	aspekter	med	fysisk	aktivitet	som	går	att	förespråka	för	fler	
situationer	och	färdigheter,	inte	bara	för	sången	vilket	gör	den	ännu	starkare.	Något	som	
är	svårt	med	fysisk	aktivitet	är	att	många	inte	tror	sig	behöva	det	förrän	ett	problem	
uppstår.	Därför	skulle	jag	vilja	uppmuntra	människor	till	att	förstå	att	det	är	viktigt	
också	i	förebyggande	syfte.	Tack	vare	studien	har	jag	fått	fler	verktyg	som	jag	kan	
använda	för	att	inspirera	andra	till	att	göra	fysisk	aktivitet	till	en	del	av	vardagen	och	
förmedla	hur	det	kan	påverka	andra	områden.	Eftersom	fysisk	aktivitet	inverkar	på	flera	
olika	sätt	kan	många	hitta	någonting	värdefullt	att	ta	med	sig	från	denna	studie.	Rutiner,	
motivation,	inspiration	och	pigghet	är	fenomen	som	kan	ha	inflytande	för	de	flesta	
verksamma	i	musiksammanhang.	Förutom	sångare	kan	musiker	som	använder	
blåsinstrument	som	kräver	luft-kapacitet	och	stöd	till	exempel	dra	nytta	av	denna	
studie.	Andra	musiker	oberoende	av	instrument	kan	också	finna	inspiration	då	mycket	
av	innehållet	i	studien	är	applicerbart	och	betydelsefullt	på	många	olika	sätt,	också	för	
olika	yrkesgrupper.	Vår	kropp	är	vårt	instrument	oberoende	av	vad	vi	sysselsätter	oss	
med.	

5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	
Fysisk	aktivitet	i	relation	till	sång	är	ännu	inte	ett	väl	utforskat	område	men	jag	hoppas	
och	tror	att	intresset	börjar	bli	större.	Sångrösten	är	ett	komplext	instrument	som	kan	
påverkas	av	mycket	i	livet.	Känslor	kan	sätta	sig	som	spänningar	i	våra	muskler,	trötthet	
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påverkar	vår	energi	och	hur	vi	orkar	sjunga,	sjukdomar	och	förkylningar	kan	sätta	sig	i	
kroppen	och	på	stämbanden	och	tvinga	oss	till	att	inte	använda	instrumentet.	Eftersom	
att	det	som	utövare	av	sång	inte	går	att	köpa	ett	nytt	instrument	om	det	blir	skadat	är	
det	mycket	viktigt	att	ta	hand	om	det.	Det	är	därför	ännu	viktigare	med	forskning	i	
området	så	att	vi	kan	lära	oss	hur	vi	ska	ta	hand	om	och	nyttja	instrumentet	på	bästa	sätt	
för	att	förebygga	bland	annat	skador.	
	
Fysisk	aktivitet	är	något	som	främjar	kroppen	fysiskt	men	inverkar	också	på	vår	kropp	
psykiskt	vilket	nämns	kort	i	bakgrunden	och	också	visar	sig	i	resultatet.	Dock	har	det	i	
denna	studie	inte	funnits	utrymme	för	att	ta	upp	de	mentala	aspekterna	av	fysisk	träning	
men	det	är	någonting	som	skulle	vara	intressant	att	fördjupa	sig	i.	 	
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