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”Harmonierna	sjunker	djupt	in	i	själen	och	får	sitt	starkaste	fäste	där.	De	ger	
behag	också	till	kroppen	och	sinnet.	Musik	är	en	moralisk	lag.	Den	ger	själ	åt	
universum,	vingar	åt	sinnet,	flykt	åt	fantasin,	en	charm	i	nedstämdheten	och	
liv	till	allt.	Den	är	essensen	av	ordning…”	
 

Platon	(429	–	347	f.Kr.)	
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Sammanfattning		
	
Självständigt	arbete	2	–	Musiklärarprogrammet,	inriktning	gymnasieskolan	
Titel:	Hur	mycket	övar	sångstudenter?	-	En	fallstudie	om	förhållandet	mellan	tid	som	
läggs	på	övning	och	musikalisk	bakgrund.	
Författare:	Viktor	Morin	
Termin	och	år:	Vårterminen,	år	2016	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Daniel	Mateos-Moreno	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
Det	har	gjorts	mycket	forskning	om	musikövning.	Tidigare	forskning	har	gett	bland	an-
nat	en	intressant	insyn	i	övningens	kvantitativa	egenskaper	–	som	de	berömda	10	000	
timmarna	som	anses	krävas	för	att	nå	expertnivå.	Vissa	studier	har	också	gjorts	för	att	
undersöka	hur	mycket	musiker	påverkas	av	närmiljö	såväl	som	genetiska	faktorer.	Bak-
grunden	till	denna	studie	är	ett	 intresse	 för	om	det	 finns	några	samband	mellan	sång-
studenters	musikaliska	bakgrund	och	hur	mycket	tid	de	lägger	på	övning.	Föreliggande	
studie	utgår	 från	ett	positivistiskt	perspektiv	på	kunskap	och	är	 en	korrelationsstudie	
som	utgår	 från	data	 insamlad	genom	en	 enkät.	Urvalspopulationen	består	 av	 sångstu-
denter	på	Musikhögskolan	 Ingesund.	De	 fick	 frågor	om	hur	mycket	de	övar	och	vilken	
musikalisk	bakgrund	de	har.	Vad	studien	kunnat	visa	är	att	institutionella	bakgrundsfak-
torer,	som	antal	år	med	sånglektioner	och	antal	tidigare	utbildningar,	tycks	ha	ett	sam-
band	med	hög	övningstid.	Musicerande	föräldrar	och	föräldrar	som	arbetar	med	musik	
tycks	 ha	 en	mindre	 betydelse	 i	 sammanhanget	 även	 fast	 studenter	med	musicerande	
föräldrar	rapporterade	högre	upplevd	påverkan	från	sina	föräldrar.		
	
Nyckelord:	musik,	sång,	övning,	kvantitativ	studie,	enkäter	
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Abstract	
	
Thesis	2	–	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	How	much	do	singing	students	practice?	-	A	case	study	of	the	relation	between	
practice	time	and	musical	background	
Author:	Viktor	Morin	
Semester	and	year:		Spring	semester,	year	2016	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	university	
Supervisor:	Daniel	Mateos-Moreno	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
A	lot	of	research	has	been	done	in	the	field	of	musical	practice.	Earlier	studies	have	dis-
played	interesting	conclusions	about	the	quantitative	properties	of	practice,	like	the	fa-
mous	10	000	hours	that	is	thought	to	be	required	to	attain	a	level	of	musical	expertise,	
to	the	significant	meaning	of	qualitative	properties	in	practice,	like	motivation	and	prac-
tice	strategies.	The	background	to	this	study	lies	in	an	interest	for	singing	students	and	
their	musical	background.	The	present	study	emanates	from	a	positivist	perspective	on	
knowledge	and	 interest	 is	mainly	 in	 seeing	 if	 there	 is	 significant	 correlations	between	
students	musical	background	and	how	much	time	they	spend	on	practice.	A	survey	was	
done	on	 singing	 students	of	The	 Ingesund	School	of	Music.	They	were	asked	different	
questions	about	their	musical	background	and	how	much	they	practice.	The	study	could	
conclude	 that	 institutional	 factors,	 such	 as	 years	 spent	 with	 singing	 lessons	 and	 the	
amount	of	earlier	education,	have	a	correlation	 to	higher	practice-time	per	week.	Par-
ents	 who	work	with	 and	 practice	music	 doesn’t	 seem	 to	 be	 of	 importance.	 However,	
those	students	whose	parents	are	musicians	reported	a	higher	rate	of	influence	by	their	
parents.	
	
Keywords:	Survey,	case	study,	quantitative	study,	music,	singing,	practice	
	
	 	



	 5	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING			
FÖRORD	............................................................................................................................................................	6	
1	INLEDNING	....................................................................................................................................................	7	
1.1	INLEDANDE	TEXT	.........................................................................................................................................................	7	
1.2	PROBLEMOMRÅDE	.......................................................................................................................................................	7	
1.3	ARBETETS	DISPOSITION	..............................................................................................................................................	8	

2	BAKGRUND	...................................................................................................................................................	9	
2.1	OPERATIONELLA	DEFINITIONER	...............................................................................................................................	9	
2.2	FORSKNINGSFÄLTET	.................................................................................................................................................	11	
2.3	PROBLEMFORMULERING,	SYFTE	OCH	FORSKNINGSFRÅGOR	..............................................................................	12	

3	TEORETISKA	UTGÅNGSPUNKTER	.......................................................................................................	14	
4.1	METODOLOGISKA	UTGÅNGSPUNKTER	...................................................................................................................	16	
4.2	DESIGN	AV	STUDIEN	.................................................................................................................................................	16	
4.2.1	Urval	av	respondenter	....................................................................................................................................	16	
4.2.2	Tillverkning	av	forskningsredskap	............................................................................................................	16	
4.2.3	Bearbetning	av	enkät	......................................................................................................................................	18	
4.2.4	Analys	av	insamlad	data	................................................................................................................................	19	
4.2.5	Etiska	överväganden	.......................................................................................................................................	19	

5	RESULTAT	...................................................................................................................................................	21	
5.1	URVALSBESKRIVNING	...............................................................................................................................................	21	
5.2	FAMILJERELATIONER	...............................................................................................................................................	22	
5.3	UTBILDNING	...............................................................................................................................................................	24	
5.4	GENRE	.........................................................................................................................................................................	26	
5.5	SAMMANFATTNING	...................................................................................................................................................	27	

6	DISKUSSION	................................................................................................................................................	28	
6.1	RESULTATDISKUSSION	.............................................................................................................................................	28	
6.2	METODDISKUSSION	..................................................................................................................................................	29	
6.3	ARBETETS	BETYDELSE	.............................................................................................................................................	29	
6.4	FORTSATT	FORSKNING	.............................................................................................................................................	30	

REFERENSER	.................................................................................................................................................	31	
BILAGOR	.........................................................................................................................................................	33	
BILAGA	1	.........................................................................................................................................................	33	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 6	

Förord	
Jag	vill	med	några	varma	ord	 tacka	de	personer	som	på	olika	sätt	hjälpt	mig	 i	arbetet.	
Först	och	 främst	vill	 jag	rikta	ett	särskilt	 tack	 till	min	handledare	Daniel	som,	 förutom	
sitt	trevliga	och	professionella	tillmötesgående,	också	lärt	mig	att	förstå	innebörden	av	
en	kvantitativ	studie	samt	varit	 till	stor	hjälp	 i	utformandet	av	enkäten.	Han	har	också	
varit	en	fantastisk	hjälp	för	mig	i	att	förstå	hur	jag	ska	analysera	insamlad	data.	
	
Jag	vill	också	rikta	ett	stort	tack	till	Henrik,	Hanna,	Fredrik,	Andreas	och	Amelie	för	hjälp	
i	utformandet	och	granskningen	av	enkäten.	Slutligen	vill	jag	tacka	pappa	för	korrektur-
läsning	av	arbetet.	
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1	Inledning	
I	detta	kapitel	presenteras	mitt	valda	intresseområde	som	ligger	till	grund	för	min	stu-
die.	Därefter	presenteras	vad	 studien	handlar	om	och	vilken	betydelse	den	kan	ha	 för	
mig	och	mitt	 utbildningsområde.	 Slutligen	 följer	 en	kortfattad	 redogörelse	 av	 arbetets	
disposition.	

1.1	Inledande	text	
Jag	är	intresserad	av	att	veta	hur	mycket	tid	studenter	lägger	ner	på	övning	och	förhål-
landet	mellan	övning	och	musikalisk	bakgrund.	 Jag	har	valt	detta	område	eftersom	jag	
själv	är	sångstudent	i	högre	utbildning	och	har	märkt	skillnad	i	hur	jag	övar	jämfört	med	
tidigare	och	hur	mycket	tid	jag	lägger	ner	på	övning.	Jag	har	själv	inte	musicerande	för-
äldrar	och	började	 inte	spela	 instrument	förrän	 jag	var	12-13	år	gammal.	Övningen	då	
och	under	resten	av	tonåren	var	spontan	och	jag	tänkte	inte	riktigt	på	hur	mycket	tid	jag	
lade	ner.	Min	egen	bakgrund	har	fått	mig	att	fundera	över	om	det	finns	någon	generell	
skillnad	mellan	de	studenter	 som	har	en	musikalisk	bakgrund	och	de	som,	 liksom	 jag,	
inte	direkt	har	haft	musicerandet	som	en	naturlig	del	under	uppväxten.	Rimligtvis	borde	
motivation	och	förhållningssätt	till	musik	påverkas	av	individers	uppväxt,	men	påverkar	
uppväxtfaktorer	också	vilken	tid	en	individ	lägger	ner	på	övning?	
	
Tidigare	studier	 i	ämnet	har	visat	att	personlighetsrelaterade	drag	har	en	 inverkan	på	
långvarigt	engagemang	för	musik	(Butkovic,	Ullén,	&	Mosing,	2014).	Stöd	från	föräldrar	i	
samband	med	lektioner	har	också	visat	sig	ha	en	påverkan	på	unga	människor	(David-
son,	Howe,	Moore,	&	Sloboda,	1996).	Davidson	et	al.	(1996)	påpekar	dock	att	det	fram-
gick	 i	 studien	att	ett	medelhögt	engagemang	 från	 föräldrar	 i	 sina	barns	övning	 inte	är	
tillräckligt	 för	att	de	ska	öka	sina	musikaliska	 färdigheter.	 Istället	visade	det	sig	att	de	
barn	som	hade	ett	högt	engagemang	från	sina	föräldrar	hade	en	klar	fördel	över	de	som	
fick	ett	medelhögt	 stöd.	 I	Davidsons	et.	 al	 studie	visade	det	 sig	också	att	de	barn	med	
störst	musikaliska	färdigheter	var	de	som	hade	de	mest	musikintresserade	föräldrarna.	
	
I	 synnerhet	Davidsons	 et.	 al	 (1996)	 studie	 visar	 på	 att	 faktorer	 som	 finns	med	 under	
barns	uppväxt	absolut	gör	ett	visst	avtryck	på	hur	deras	musikaliska	färdigheter	utveck-
las.	Å	andra	sidan	visar	exempelvis	Butkovic	et	al.	(2014)	studie	att	fler	faktorer	är	bety-
delsefulla	för	att	en	ung	musiker	ska	fortsätta	med	sina	musikstudier	ända	upp	till	uni-
versitetsnivå.	Är	bakgrundsfaktorerna	viktiga	just	för	unga	människor	under	uppväxten	
eller	är	de	närvarande	även	hos	studenter	i	högre	utbildning?	Kan	de	påverka	hur	myck-
et	tid	en	individ	är	beredd	att	lägga	på	övning?	

1.2	Problemområde		
Det	är	omtvistat	hur	stor	roll	tidsperspektivet	spelar	när	det	gäller	övning.	De	flesta	av	
oss	har	nog	hört	om	de	 ”magiska”	10	000	 timmarna	 som	krävs	 för	 att	nå	exepertnivå	
(Ericsson,	Krampe,	&	Tesch-Römer,	1993).	De	10	000	timmarna	det	talas	om	är	dock	ett	
medelvärde	för	hur	lång	tid	det	tagit	för	studiens	deltagare	att	nå	expertnivå.	Detta	be-
tyder	att	 för	vissa	har	det	krävts	betydligt	 färre	timmar	och	för	vissa	betydligt	 fler.	En	
metaanalys	inom	området	har	visat	att	träning	bara	förklarar	21	%	av	variationen	i	pre-
station	hos	musiker	(Macnamara,	Hambrick,	&	Oswald,	2014).	 Jag	 tolkar	detta	som	att	
tiden	som	läggs	ner	på	övning	är	en	viktig	faktor,	och	även	om	den	inte	är	fullt	så	viktig	
som	vi	trott	är	den	naturligtvis	av	essentiell	betydelse	för	att	lära	sig	hantverket.	För	att	
förtydliga;	självklart	krävs	det	övning	för	att	bli	bra	på	något,	men	övningstid	kan	inte	
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ensamt	 förklara	variationen	mellan	olika	 individers	 resultat.	Andra	 studier	har	 istället	
pekat	 på	 andra	 faktorer	 och	 vikten	 av	 kvalitet	 och	 på	 övningen	 (Hallam,	 2001;	 Ham-
brick,	Oswald,	Altmann,	Meinz,	Gobet,	&	Campitelli,	2014;	Macnamara	et	al.,	2014).					
 
Studien	kan	bli	ett	steg	på	vägen	för	att	förstå	vad	som	får	vissa	att	lägga	ner	mer	tid	än	
andra	på	övning	för	att	bli	bättre	musiker.	Jag	avser	inte	att	etablera	en	deterministisk1	
syn	som	säger	att	om	barn	och	ungdomar	gör	si	och	så	eller	har	en	viss	bakgrund,	kom-
mer	de	att	lyckas.	Jag	tror	personligen	att	individens	vilja	och	motivation	står	över	såd-
ana	deterministiska	prediktioner.	 Istället	 kan	 studien	bli	 en	öppning	 för	 att	 se	om	det	
finns	saker	vi	kan	göra	 för	barn	och	ungdomar	för	att	hjälpa	dem	i	sin	musikaliska	ut-
veckling.	 Det	 är	 också	 viktigt	 att	 betona	 att	min	 studie	 kommer	 att	 kunna	 presentera	
slutsatser	om	eventuella	relationella	samband	och	inte	kausala	sådana.	

1.3	Arbetets	disposition	
Detta	arbete	är	disponerat	på	ett	 sådant	 sätt	 att	bakgrundslitteratur,	 forskning,	 teore-
tiska	utgångspunkter	och	metod	föregår	presentationen	av	resultatet,	för	att	ge	läsaren	
en	 så	 bra	 inblick	 i	 ämnet	 som	möjligt.	 Kapitel	 2	 är	 bakgrundskapitlet	 och	 behandlar	
främst	 operationella	 definitioner	 på	 begreppen	 övning	 och	musikalisk	 bakgrund	 samt	
tidigare	relevant	 forskning	och	för	ämnet	aktuell	 litteratur.	Därefter	 följer	problemfor-
mulering,	syfte	och	forskningsfrågor	samt	två	korta	kapitel	som	beskriver	min	hypotes	
samt	de	avgränsningar	jag	fått	göra	i	studien.	
	
Kapitel	3	beskriver	kortfattat	den	positivistiska	utgångspunkt	som	 ligger	 till	grund	 för	
arbetet	 samt	 innebörden	 av	 en	 relationell	 studie.	 Kapitel	 4	 beskriver	 studiens	metod,	
presenterar	de	forskningsinstrument	som	används	samt	en	redogörelse	för	etiska	över-
väganden,	 validitet	 och	 reliabilitet.	 Därefter	 följer	 kapitel	 5	 där	 resultatet	 presenteras	
följt	av	en	diskussion	i	kapitel	6.	Diskussionskapitlet	innehåller	reflektioner	och	en	kri-
tisk	granskning	av	studiens	metod	samt	en	diskussion	om	resultatet	i	förhållande	till	den	
tidigare	forskning	som	presenteras.	
	
	
	
	 	

																																																								
1	Med	detta	menas	att	studiens	syfte	inte	är	ett	försök	att	bedöma	vilka	som	kan	nå	musikalisk	
framgång	utifrån	deras	musikaliska	bakgrund.	
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	definitioner	av,	för	studien	viktiga,	begrepp.	Sedan	presente-
ras	tidigare	 forskning	som	berör	musikers	bakgrund	och	övning.	Sist	kompletteras	ka-
pitlet	med	övrig	litteratur.	

2.1	Operationella	definitioner	
Under	 denna	 rubrik	 vill	 jag	 ta	 upp	 viktiga	 definitioner	 av	 de,	 för	 studien,	 aktuella	 be-
greppen	övning	och	musikalisk	bakgrund.	För	att	presentera	en	så	tydlig	bild	som	möjligt	
av	vad	jag	undersöker	är	det	av	stor	vikt	att	grundligt	gå	igenom	de	gängse	uppfattning-
ar	som	finns	om	begreppen	inom	litteratur	och	forskning.	
	
2.1.1	Övning	
Övning	 kan	 beskrivas	 som	 självlärning	 eller	 ”själv-inlärning”.	 Alltså,	 komponenterna	
som	finns	i	en	sång-	eller	instrumentlektion	kan	i	hög	grad	appliceras	i	övning.	I	det	ena	
fallet	ligger	ansvaret	delvis	på	läraren	och	i	det	andra	fallet	ligger	ansvaret	helt	på	ele-
ven	(Schenck,	2000).	Övning	är	för	det	mesta	en	aktivitet	som	utförs	ensam	med	ett	in-
strument.	 Instrumentalisten	eller	sångaren	är	 i	det	 fallet	beroende	av	sin	kunskap	och	
sina	förmågor	för	att	uppnå	resultat	(Jørgensen,	2004).	Vidare	kan	övning	också	definie-
ras	som	ett	sätt	att	utveckla	nya	musikaliska	förmågor:	
	

Practice	is	central	to	the	development	of	all	aspects	of	musical	expertise.	The	musician	not	only	
needs	to	consider	the	development	of	technical	skills	but	must	also	develop	musical	interpreta-
tion,	may	have	 to	play	or	 sing	 from	memory,	 rehearse	and	perform	with	other	musicians,	 im-
provise,	and	contend	with	stage	fright.	(Jørgensen	&	Hallam,	2009,	s.	265)	

	
Övning	kan	således	innebära	användandet	av	redan	tillskansade	kunskaper	och	färdig-
heter,	men	det	kan	också	innebära	genererande	av	nya	kunskaper.	Ur	detta	citat	kan	vi	
ta	 några	 nyckelord	 som	 beskriver	 innehållet	 i	 övning	 enligt	 Jørgensen	 och	 Hallam	
(2009):	 tekniska	 färdigheter,	 musikalisk	 interpretation,	 memorering,	 öva	 (repetera)	
med	andra	musiker	och	öva	på	att	handskas	med	mentala	hinder	(som	scenskräck).		
	
Det	går	således	se	övning	som	en	aktivitet	som	utgår	från	tidigare	kunskap	och	färdig-
heter	för	att	utveckla	ny	kunskap.	Utifrån	de	komponenter	inom	övning	som	hittills	ta-
gits	upp	återfinns	 fem	 faktorer	 som	kan	användas	 för	att	definiera	övning:	 Individuell	
övning	med	fokus	på	sångtekniska	övningar,	 instudering	av	ny	repertoar,	repetition	av	
sånger,	repetera	eller	öva	med	andra	samt	improvisera.	
	
2.1.2	Musikalisk	bakgrund	
När	man	talar	om	musikalisk	bakgrund	är	det	viktigt	att	ha	i	åtanke	att	de	flesta	studen-
ter	som	går	på	en	högskola	förmodligen	har	en	ganska	omfattande	bakgrund	i	form	av	
till	exempel	en	gymnasieutbildning	med	musikinriktning,	flera	år	på	musikskola,	eget	
musicerande	eller	ett	par	år	på	folkhögskola.	Detta	antagande	bygger	på	att	antagnings-
proven	till	musik-	och	musiklärarlinjerna	är	ganska	omfattande	och	utmanande	musika-
liskt.	Det	är	därför	viktigt	att	här	redogöra	för	ytterligare	bakgrundsfaktorer.		
	
Ytterligare	 intressanta	 faktorer	att	 ta	med	i	begreppet	 ’musikalisk	bakgrund’	är	 till	ex-
empel	förhållandet	mellan	stöd	från	föräldrar	och	musikaliska	framsteg	hos	en	individ.	
Området	 har	 intresserat	många	 forskare	 och	 det	 har	 gjorts	många	 studier	 som	 berör	
området	(Creech,	2009).	Davidson	et	al.	(1996)	studie,	som	nämndes	i	inledningen,	gjor-
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des	på	257	unga	personer	mellan	8	och	18	år	gamla.	Studien	undersökte,	genom	struk-
turerade	intervjuer,	graden	av	föräldrars	engagemang	i	barnens	musikaliska	utveckling.	
Andra	studier	har	visat	att	föräldrars	engagemang	också	är	relaterat	till	ökad	motivation	
hos	barn	även	i	andra	ämnen	(Gonzalez-DeHass,	Willems,	&	Doan	Holbein,	2005):	
	

When	parents	are	involved,	students	report	more	effort,	concentration,	and	attention.	Students	
are	more	inherently	interested	in	learning,	and	they	experience	higher	perceived	competence	
Although	parental	monitoring	of	homework	(perceived	as	over-controlling)	and	use	of	extrinsic	
rewards	in	reaction	to	grades	are	linked	to	extrinsic	motivation,	providing	encouragement	and	
praise	is	linked	to	intrinsic	motivation	(Gonzalez-DeHass	et	al.,	2005,	s.	117).	

	
Barn	från	hem	där	det	finns	andra	som	ägnar	sig	åt	musikalisk	aktivitet	har	visat	sig	ha	
lättare	att	utveckla	en	inre	motivation	att	hålla	på	med	musik	än	de	som	inte	har	någon	
annan	musikalisk	aktivitet	i	hemmet	(Lamont,	2002).		Därför	kan	föräldrarnas	musikut-
övande	vara	intressant	även	i	denna	studies	forskningsområde.				
	
Den	andra	viktiga	komponenten	som	kan	tas	upp	är	förhållandet	mellan	institutioner	
(främst	skolan)	och	elevers	musikaliska	utveckling.	De	officiella	musiklektionerna	i	låg-	
och	mellanstadieskolor	är	inte	tillräckliga	för	att,	på	något	signifikant	sätt,	hjälpa	barn	
att	utveckla	positiva	attityder	gentemot	musik.	Barn	som	studerar	extra	musiklektioner	i	
skolan	tycks	ha	något	lättare	att	utveckla	en	positiv	attityd,	men	mellan	en	och	två	tred-
jedelar	av	de	barn	som	erkänner	en	sorts	musikeridentitet,	tar	inga	extra	musiklektioner	
(Lamont,	2002).	Det	indikerar	att	fler	faktorer	är	av	betydelse	för	elevers	attityder.	
Forskningen	som	dessa	slutsatser	bygger	på	är	dock	utförd	i	England	och	Wales	och	kan	
alltså	skilja	sig	från	hur	det	ser	ut	i	Sverige.	Tidigare	utbildning	är	också	något	som	kan	
vara	relevant	för	den	här	studien.	Det	kan	definitivt	förekomma	ett	samband	mellan	ti-
digare	utbildning	och	hur	mycket	tid	som	läggs	på	övning.	
	
Vidare	är	antalet	år	av	musikutövande	intressant.	Dels	betyder	fler	år	med	musikutö-
vande	kanske,	men	inte	nödvändigtvis,	en	längre	övningstid	(Schenck,	2000)	vilket	är	av	
stor	betydelse	även	om	andra	kraftfulla	faktorer	visat	sig	ha	betydelse	för	den	musika-
liska	utvecklingen	(Mosing,	Madison,	Pedersen,	Kuja-Halkola	&	Ullén,	2014;	Hambrick	et	
al.,	2014;	Butkovic	et	al.,	2014;	Macnamara	et	al.,	2014).	Under	fler	antal	år	finns	det	
dessutom	ett	stort	utrymme	för	de	andra	faktorerna	att	verka,	till	exempel	stöd	och	ver-
kan	från	föräldrar	och	omgivning	(Davidson	et	al.,	1996;	Gonzalez-DeHass	et	al.,	2005).		
	
Eftersom	det	finns	en	tydlig	genre-uppdelning	på	högskolan	så	är	det	också	intressant	
att	ta	med	genremässiga	begrepp	i	definitionen.	Detta	innebär	att	ta	redan	på	om	stu-
denterna	huvudsakligen	är	uppväxta	med	klassisk	musik,	pop-musik,	jazz	eller	folkmu-
sik.	Olika	komponenter	i	musikutövandet	kan	ha	olika	stor	del	i	de	olika	musikstilarna.	
Improvisation,	även	då	det	förekommer	i	folkmusik,	popmusik	och	klassisk	musik,	är	
ytterst	centralt	inom	jazzmusiken	(Sohlmans,	1976).	Ensemblespel	och	musicerande	
med	andra	är	centralt	i	samtliga	genrer,	men	tenderar	att	te	sig	olika	i	olika	genrer.	I	
dagsläget	tycks	till	exempel	de	som	är	mer	jazz-	och	pop-orienterade	lägga	mer	fokus	på	
att	spela	med	band,	medan	klassiska	sångare	sjunger	med	en	pianist,	i	kör	eller	med	vo-
kalensemble.	Även	för	folkmusiken	är	det	en	central	del	att	spela	mycket	med	andra.		
	
Ett	intressant	examensarbete	gjordes	2011	och	det	bestod	av	kvalitativa	gruppinter-
vjuer	med	sammanlagt	nio	personer	på	ett	musikgymnasium.	Sju	av	intervjupersonerna	
berättade	att	de	hade	någon	i	familjen	som	spelat	eller	spelar	instrument	och	flertalet	av	
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personerna	rapporterade	att	de	upplever	att	de	kom	in	på	ämnet	musik	på	grund	av	sin	
familj.	De	berättar	att	familjemedlemmarnas	musicerande	”smittade	av	sig”	och	att	de	
hade	instrument	stående	hemma	vilket	de	tror	var	en	avgörande	faktor	för	att	de	bör-
jade	spela.	Några	av	intervjupersonerna	berättar	också	att	kända	musiker	och	klass-
kompisar	influerat	dem	(Arvesen	&	Söderström,	2011).	

Sammanfattningsvis	kan	sägas	att	musikalisk	bakgrund	i	det	här	fallet	är	en	samman-
sättning	av	olika	uppväxtfaktorer	och	livserfarenheter.	De	tydliga	faktorer	som	kan	ur-
skiljas	är:	Tidigt	skapande	av	en	musikeridentitet,	stöd	och	engagemang	från	föräldrar,	
tidigare	musisk	utbildning,	musikintresserade	personer	i	närmiljön	och	genremässig	
anknytning.	

2.2	Forskningsfältet	
Övning	är	ett	väl	utforskat	område	med	stor	relevans	för	musikers	och	musikstudenters	
vardag	 och	musikutövande.	Min	 ambition	 i	 detta	 kapitel	 är	 att	 försöka	 samla	 tidigare	
forskningsresultat	som	visar	på	värdefulla	egenskaper/förhållanden	och	förutsättningar	
för	övning.	Med	tidigare	resultat	i	bakgrunden	kan	jag	jämföra	mina	egna	och	sätta	dem	i	
relation	till	den	tidigare	forskningen	inom	ämnet	övning.		
	
Forskningen	är	över	lag	enig	om	att	två	faktorer	är	viktiga	för	att	göra	framsteg	i	sin	öv-
ning	och	nå	uppsatta	mål:	kvalitet	och	mängd	i	förhållande	till	de	kunskaper	och	färdig-
heter	man	har	(Jørgensen	&	Hallam,	2009).	Dock	saknas	det	till	stor	del	kunskap	om	var-
för	vissa	individer	fortsätter	att	öva	medan	andra	inte	gör	det.	Butkovic	et	al.	publice-
rade	år	2014	en	studie	om	huruvida	individuella	personlighetsdrag	och	underliggande	
genetiska	arv	och	miljö	påverkar	övningen.	Jørgensen	och	Hallam	(2009,	s.	276)	framhä-
ver	att	de	stereotypa	musikaliska	dragen	hos	västerländska	klassiska	musiker	präglas	av	
introversion,	känslighet	och	ångest.		Butkovics	et	al.	(2014)	rapport,	som	bygger	på	en	
kohort-studie	av	10,699	tvillingar	utgick	från	ett	antal	variabler	som	kan	kopplas	till	
personlighet:	IQ,	öppenhet,	motivation,	”music	flow”	och	”general	flow”	(ett	entusiastiskt	
tillstånd	med	hög	uppmärksamhet,	reducerat	självmedvetande	under	utmanande	ar-
betsuppgifter).	De	studerade	också	genetisk	ärftlighet	och	miljöpåverkan.	Studien	visade	
bland	annat	att	det	finns	ett	signifikant	samband	mellan	övning	och	”musical	flow	pro-
neness”	vilket	indikerar	att	njutning	och	ett	djupgående	intresse	för	ett	visst	ämne	är	
viktigt	för	att	behålla	ett	långvarigt	engagemang	inom	ämnet.	”Flow”	är	ett	begrepp	som	
används	inom	neurologi	och	kan	förklaras	på	följande	sätt:	”Flow	is	a	subjective	experi-
ence	of	high	but	effortless	attention,	enjoyment,	and	low	self-awareness	that	can	occur	
during	the	active	performance	of	challenging	tasks”	(de	Manzano,	Cervenka,	Jucaite,	Hel-
lenäs,	Farde	&	Ullén,	2013).	40	%	av	variansen	i	”musical	flow	proneness”	kunde	förkla-
ras	av	genetiska	influenser	(Butkovic	et	al.,	2014).				
	
Jørgensens	(2000)	artikel	om	vem	som	är	ansvarig	för	studenters	lärande	indikerar	en	
avsaknad	av	självständighet	hos	studenter	i	högre	utbildning	och	ett	behov	av	metoder	
att	arbeta	självständigt.	Jørgensen	skriver	följande:	
	

Historically,	the	predominant	relationship	between	teacher	and	student	in	instrumental	instruc-
tion	has	been	described	as	a	master-apprentice	relationship,	where	the	master	usually	is	looked	
at	as	a	role	model	and	a	source	of	identification	for	the	student,	and	where	the	dominating	mode	
of	student	learning	is	imitation.	For	me,	a	key	question	in	this	relationship	is:	is	the	student	given	
opportunity	to	develop	his	independence	and	active	initiative	in	learning,	or	is	he	restricted	to	
develop	his	ability	to	receive,	absorb	and	transform	teacher	influences?	(Jørgensen,	2000,	s.	68)		
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Jørgensen	(2000)	drar	slutsatsen	att	studenter	på	högskolan	i	de	flesta	fall	inte	kopplar	
sin	övning	till	specifika	lärande-strategier,	vilket	han	grundar	på	sin	tidigare	empiriska	
forskning.	När	141	studenter,	på	högskolan	där	han	arbetar,	fick	frågan	på	om	de	är	
nöjda	med	effektiviteten	i	sin	övning	svarade	enbart	2	%	’alltid’,	42	%	ofta,	50	%	’ibland’	
och	9	%	’sällan’.	Hans	hypotes	angående	lärarens	relation	till	eleven	är	att	trots	att	lära-
rens	roll	ofta	verkar	dominerande	vad	gäller	lektionsinnehållet	(vilket	föregående	citat	
indikerar),	nekas	studenten	den	hjälp	som	behövs	för	att	tillskansa	sig	självständiga	me-
toder	för	övning.					

Jørgensens	studie	(2001)	visar	att	de	studenterna	som	hade	högst	betyg	började	med	
lektioner	tidigare	i	livet	än	de	med	lägre	betyg.	Dock	framhäver	Jørgensen	att	studien,	
som	bestod	i	en	enkätstudie	av	konservatoriestudenter	med	olika	huvudämnen,	att	de	
individuella	skillnaderna	mellan	studenterna	var	stora.	Intressant	nog	visade	studien	att	
de	två	sångstudenterna	med	utmärkta	resultat	började	med	sånglektioner	när	de	var	i	
genomsnitt	9,5	år	gamla,	vilket	indikerar	en	lång	tid	med	sånglektioner	innan	de	började	
vid	konservatoriet.	De	med	utmärkta	resultat	förmodas	därför	ha	10,5	års	erfarenhet	
innan	konservatoriestudierna	i	jämförelse	med	de	som	hade	”mycket	bra”	resultat	och	
”bra	resultat”	som	hade	en	genomsnittlig	tid	på	8,2	respektive	6	år	innan	konservatori-
estarten.	

2.3	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Det	finns	mycket	forskning	som	visat	att	musikalisk	utveckling	och	övning	är	förknippat	
med	en	musikalisk	bakgrund.	Det	finns	exempelvis	samband	mellan	hög	motivation	hos	
individer	och	deras	närmiljö	(Jørgensen,	2001;	Davidson	et	al.,	1996;	Gonzalez-DeHass	
et	al.,	2005)	vilket	också	kan	ha	en	effekt	på	övningstiden.	Jag	har	dock	funnit	desto	
mindre	forskning	om	sångares	övande	och	mitt	fokus	ligger	just	på	sångövning.			
	
Vad	jag	avser	att	undersöka	i	den	här	studien	är	om	det	finns	ett	samband	även	mellan	
studenters	musikaliska	bakgrund	och	tiden	de	lägger	på	övning,	på	det	sätt	dessa	be-
grepp	blivit	definierade	i	föregående	avsnitt.	Som	flera	av	de	studier	jag	presenterat	vi-
sar	finns	det	andra	viktiga	faktorer	än	tid	som	påverkar	hur	en	person	övar.	Därför	kan	
det	vara	intressant	för	mig	att	se	om	övningstiden	är	större	eller	mindre	hos	de	studen-
ter	som	har	en	musikalisk	bakgrund.		
	
Jag	hoppas	på	att	studien	ska	kunna	ge	en	bild	av	hur	jag	eller	andra	pedagoger	kan	för-
hålla	oss	till	övning	och	hjälpa	studenter	i	deras	musikaliska	utveckling.	
	
Syftet	med	den	här	studien	är	att	utforska	hur	mycket	tid	sångstudenter	lägger	ner	på	
övning	i	relation	till	vilken	musikalisk	bakgrund	de	har.	Forskningsfrågan	formuleras	
därför	på	följande	sätt:	
	
Hur	kan	studenters	musikaliska	bakgrund	relateras	till	tiden	de	lägger	ner	på	övning?	
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2.4	Hypotes	
Den	forskning	och	litteratur	jag	tagit	upp	hittills	visar	att	musikalisk	bakgrund,	miljöfak-
torer	som	utbildning,	musicerande	föräldrar,	personlighetsrelaterade	drag	och	gene-
tiska	faktorer	har	en	inverkan	på	individers	musikaliska	utveckling.	Studenter	som	har	
en	tidigt	skapad	musikeridentitet	sedan	barndomen	eller	genom	studier,	torde	också	ha	
bättre	förutsättningar	att	också	lägga	ner	tid	på	sitt	ämne.	
	
Min	hypotes	är	antalet	timmar	i	veckan	som	studenter	lägger	på	övning	har	ett	samband	
med	deras	musikaliska	bakgrund.	Denna	hypotes	ska	vidare	prövas	genom	att	studera	
förhållandet	mellan	övningstid	och	andra	variabler	som	berör	de	operationella	definit-
ioner	som	angetts	på	”musikalisk	bakgrund”	i	bakgrundskapitlet.	
	
2.5	Population	
I	denna	studie	har	jag	övervägt	att	göra	ett	antal	avgränsningar	av	praktiska	och	veten-
skapliga	anledningar.	Jag	har	valt	att	begränsa	mig	till	sångstudenter	vid	Musikhögsko-
lan	Ingesund.	Resultaten	blir	alltså	begränsade	till	den	utvalda	populationen	som	består	
av	samtliga	sångstudenter	vid	Musikhögskolan	Ingesund.	Jag	har	gjort	denna	avgräns-
ning	av	flera	anledningar.	Dels	finns	det	väldigt	lite	tidigare	forskning	som	är	inriktat	på	
sångstudenter,	och	dels	syftar	begränsningen	till	att	få	en	enkät	som	är	särskilt	anpassad	
efter	informanternas	profiler.	
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3	Teoretiska	utgångspunkter	
I	detta	kapitel	redogörs	för	de	vetenskapliga	synsätt,	vilka	jag	betraktar	empirin	utifrån.	
Vidare	redogörs	också	för	innebörden	av	en	relationell	studie.	
	
3.1	Positivism	
När	det	kommer	 till	vad	 jag	anser	är	god	 forskning	har	 jag	 i	grunden	ett	positivistiskt	
förhållningssätt	 till	kunskap.	Positivismen	grundar	sig	 i	en	naturvetenskaplig	 tradition	
och	har	 en	 lång	historia	 i	 västerländsk	 kultur.	 Begreppet	 uppstod	dock	 inte	 förrän	på	
1800-talet.	Målet	med	positivismen	var	 ett	 den	 skulle	 generera	 ”positiv”	 kunskap,	 ob-
servationer	som	kunde	prövas	logiskt	och	reduceras	till	små	enkla	beståndsdelar	(Patel	
&	 Davidson,	 1991).	 Positivismen	 är	 förvisso	 ett	 begrepp	 som	 kan	 tolkas	 mycket	 an-
norlunda,	men	i	grunden	är	det	ett	begrepp	som	beskriver	en	syn	på	relationen	mellan	
teori	och	observerbar	verklighet.	Det	finns	ett	antal	tydliga	principer	hos	positivismen,	
till	exempel	att	vetenskap	ska	vara	objektiv	och	värderingsfri.	Den	 innefattar	också	en	
definition	på	kunskap	i	vilken	det	bara	är	de	saker	som	kan	bekräftas	via	sinnena	som	
kan	definieras	som	kunskap.	Inom	det	positivistiska	synsättet	kan	man	arbeta	såväl	de-
duktivt	som	induktivt.	Deduktion	innebär	alltså	att	forskaren	genom	en	teori	kan	gene-
rera	 hypoteser	 som	 kan	 prövas	 och	 ledas	 till	 lagmässiga	 förklaringar.	 I	 den	 induktiva	
principen	uppnår	man	istället	kunskap	(teori)	genom	att	samla	in	fakta	som	utgör	grun-
den	för	generalisering	(Bryman,	2011).	Ett	tidigt	exempel	på	detta	är	till	exempel	Char-
les	Darwins	forskning	i	vilken	han	upptäckte	regelbundenheter	hos	olika	biologiska	livs-
former,	vilket	senare	 ledde	till	evolutionsteorin	(Darwin,	2006/1859).	Vidare	poängte-
rar	positivismen	skillnaden	mellan	vetenskapliga	påståenden	och	normativa	sådana	då	
ett	vetenskapligt	påstående	är	ett	som	kan	bekräftas	genom	sinnena	medan	ett	norma-
tivt	påstående	inte	är	verifierbart	(Bryman,	2011).	
	
De	tidiga	positivisterna	ämnade	dra	en	gräns	mellan	det	som	var	vetenskap	och	det	som	
var	 filosofisk	spekulation	och	metafysik.	 	 I	detta	skede	skapades	verifierbarhetsprinci-
pen,	som	innebar	att	varje	teori	skulle	kunna	verifieras	genom	observationer.	Dock	insåg	
positivisterna	så	småningom	att	det	var	omöjligt	att	separera	teori	och	verklighet,	vilket	
lett	till	att	positivismen	med	tiden	fått	en	lägre	status.	Patel	och	Davidson	(1991)	skriver	
att	”man	har	redan	privata	”teorier”	 inom	sig	som	filtrerar	 informationen	när	man	gör	
observationen”	(s.	24).			
	
Kortfattat	kan	man	säga	att	enligt	positivismen	finns	bara	två	källor	för	kunskap:	det	vi	
kan	iaktta	med	våra	sinnen	och	det	vi	kan	räkna	ut	med	logisk	förmåga.	Detta	 innebär	
att	man	 kritiskt	 ska	 undersöka	 alla	 påståenden	 och	 iakttagelser	 snarare	 än	 att	 lita	 på	
traditioner,	 spekulationer	 och	 auktoriteter.	 Först	 sedan	 kan	man	 säkerställa	 om	 fakta	
kan	anses	rimligt	sannolik	(Thurén,	1994).	Detta	innebär	dock	inte	att	man	ska	avfärda	
de	iakttagelserna	eller	påståendena	som	verkar	orimliga,	utan	snarare	undersöka	dem.	
Om	en	positivist	skulle	se	en	brinnande	buske	som	talar	till	henne	(som	i	fallet	med	Mo-
ses	i	Bibeln)	skulle	hon	inte	avfärda	det	som	en	inbillning	rakt	av,	utan	istället	studera	
fenomenet	tills	en	slutsats	kan	dras	om	vad	fenomenet	är.	Alltså,	var	upplevelsen	en	in-
billning	 eller	 ett	 verkligt	 fenomen?	 Dock	 kan	 positivisten	 inte	 grunda	 sin	 kunskap	 på	
Moses	upplevelse	som	den	berättas	i	bibeln,	förrän	upplevelsen	verifierats	som	sann	och	
fenomenet	förklarats	på	en	logisk	grund.						
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Jag	skulle	vilja	påstå	att	mitt	arbete	bygger	på	en	sorts	reduktionism,	vilket	är	en	annan	
positivistisk	princip,	 då	mitt	mål	 är	 att	 försöka	beskriva	 en	 liten	del	 av	 en	 stor	helhet	
(Patel	 och	 Davidson,	 1991).	 Helheten	 i	 det	 här	 fallet	 skulle	 kunna	 vara	 en	 fullständig	
kartläggning	av	relationen	mellan	övning	och	de	faktorer	som	verkar	inom	och	påverkar	
studenters	övning.	Mitt	fokus	är	istället	att	bara	fokusera	på	vilken	tid	studenter	lägger	
på	övning	i	relation	till	deras	musikaliska	bakgrund.		
	
3.2	Innebörden	av	en	relationell	studie	
En	relationell	studie,	innebär	som	det	låter,	en	studie	i	relationen	mellan	olika	variabler.		
Detta	innebär	alltså	en	studie	av	samband	mellan	två	eller	fler	variabler.	I	föreliggande	
studie	innebär	detta	att	studera	sambandet	mellan	respondenternas	musikaliska	bak-
grund	och	hur	mycket	tid	de	lägger	på	övning.	Viktigt	att	notera	är	att	en	relationell	stu-
die	bara	kan	visa	samband,	inte	orsak	och	verkan.	För	att	visa	vilken	variabel	som	orsa-
kar	vilken,	krävs	en	experiment-studie	som	är	specifikt	utformad	för	att	visa	en	riktning	
i	orsak	och	verkan.	I	vissa	fall	kan	det	vara	rimligt,	i	en	relationell	studie,	att	anta	vad	
som	orsakar	vad	men	det	är	ändock	enbart	ett	antagande	och	möjligheten	finns	alltid	att	
orsaksriktningen	är	den	motsatta	(Bryman,	2011).					
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4	Metod	
I	 detta	 kapitel	 presenteras	metodologiska	 utgångspunkter,	 studiens	 design,	 urvalet	 av	
respondenter,	 forskningsredskap	(en	redogörelse	 för	hur	enkäten	utformats),	hur	data	
samlats	in	och	analyserats,	studiens	giltighet	och	validitet	samt	etiska	överväganden.	

4.1	Metodologiska	utgångspunkter	
Denna	studie	är	en	relationell	survey-studie	och	bygger	på	datainsamling	genom	enkä-
ter.	 Den	 innehåller	 också	 delar	 av	 fall-studiedesignen,	 då	 urvalet	 är	 begränsat	 till	 en	
miljö.	Det	finns	flera	styrkor	med	en	survey-studie.	Den	kan	ge	kvantifierbara	data	som	
kan	 analyseras	 genom	 statistiska	 och	 grafiska	presentationer.	Det	 är	 också	möjligt	 att	
analysera	sambanden	mellan	olika	variabler	och	leta	efter	signifikanta	samband.	Survey-
studien	är	mycket	lämplig	för	att	titta	på	hur	övningstid	förhåller	sig	till	musikalisk	bak-
grund.	Visserligen	är	det	lätt	att	gå	miste	om	nyanser	i	svaren,	som	till	exempel	detalje-
rade	 intervjuer	med	 hela	 populationen	 hade	 kunnat	 producera.	 En	 sådan	 studie	 hade	
blivit	gigantisk	och	enormt	tidskrävande	och	därför	var	en	survey	att	föredra	framför	en	
kvantitativ	intervjustudie.	Ytterligare	fördelar	som	enkätstudien	har	är	att	de	går	snabbt	
att	 administrera	 och	medför	 ingen	 intervjuareffekt	 (Bryman,	 2011).	 Det	 är	 rimligt	 att	
anta	att	frågor	som	kan	betraktas	som	känsliga	får	ärligare	svar	i	en	enkät	än	i	en	inter-
vju	där	intervjuaren	sitter	rakt	framför.		

4.2	Design	av	studien				
I	detta	avsnitt	redogörs	för	urvalet	av	respondenter,	forskningsredskap,	samt	hur	data-
insamling,	bearbetning	och	dataanalys	har	genomförts.	Kapitlet	avslutas	med	en	kort	
redogörelse	av	de	etiska	överväganden	som	har	gjorts	samt	studiens	giltighet	och	tillför-
litlighet.				

4.2.1	Urval	av	respondenter	
Jag	har	valt	ut	mina	tilltänkta	respondenter	genom	att	gå	igenom	en	lista	över	samtliga	
studenter	med	sång	som	huvudämne	på	Musikhögskolan	 Ingesund.	 Jag	kontaktade	se-
dan	samtliga	sångstudenter	via	mail.	Populationen	består	av	37	sångstudenter	i	fem	års-
kurser	 på	 lärarprogrammet	 och	 den	 ettåriga	 högskoleutbildningen	Musik	 60	 samt	 ett	
fåtal	på	fristående	kurser.	26	av	37	tillfrågade	respondenter	besvarade	enkäten.	

4.2.2	Tillverkning	av	forskningsredskap	
Frågorna	i	enkäten	är	noggrant	formade	och	specificerade	efter	de	operationella	definit-
ioner	på	övning	och	musikalisk	bakgrund	som	angetts	i	bakgrundskapitlet	på	detta	ar-
bete.	Enkäten	är	uppdelad	i	tre	huvuddelar:	Övning,	musikalisk	bakgrund	och	sociode-
mografiska	frågor	(Se	också	bilaga	1).	
	
Först	ställs	fyra	korta	sociodemografiska	frågor	om	kön,	ålder,	huvudsaklig	genre	i	ut-
bildningen	och	årskurs.	På	frågan	om	huvudsaklig	genre	i	utbildningen	finns	de	tre	alter-
nativen	Ri-sång,	Km-sång	och	Fm-sång2	att	ringa	in,	då	detta	är	de	tre	olika	inriktningar	
som	finns	valbara	på	Musikhögskolan	Ingesund.	
	
																																																								
2	Km-sång	=	Klassisk	musik	med	sång	som	huvudinstrument	
			Fm-sång	=	Folkmusik	med	sång	som	huvudinstrument	
			Ri-sång	=	Rytmisk	improviserad	musik	med	sång	som	huvudinstrument	(i	denna	inriktning	
finns	bland	annat	jazz	och	pop).	
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Sedan	följer	kategorin	Övning	som	är	specificerad	på	följande	sätt:	
	
Hur	mycket	tid	i	veckan	lägger	du	vanligtvis	på	följande	moment:	
	
4)	Individuella	sångtekniska	övningar	(när	du	övar	ensam	på	till	exempel	övningar	för	
stöd,	luftflöde,	klang,	snabbhet):	
5)	Instudering	av	ny	repertoar	(lära	in	nya	sånger):	
6)	Repetition	av	sånger	(sånger	du	redan	instuderat,	men	repeterar	igen):	
7)	Repetera	eller	öva	med	andra	(exempelvis	ensemble,	band,	kör	eller	med	pianist):	
8)	Improvisation,	individuell	eller	med	andra	(hitta	på	melodier	eller	musikaliska	ges-
ter	till	en	given	harmonisk	struktur):	
	
	
Dessa	frågor	är	tätt	kopplade	till	de	fem	komponenter	i	övning,	som	nämndes	i	bak-
grundskapitlet	på	detta	arbete,	som	definierande	för	övningsbegreppet:	individuell	öv-
ning	med	fokus	på	sångtekniska	övningar,	instudering	av	ny	repertoar,	repetition	av	
sånger,	repetera	eller	öva	med	andra	samt	improvisera.	Respondenterna	svarade	genom	
att	ringa	in	det	alternativ	som	stämde	bäst	in	på	dem	i	en	skala	som	ser	ut	på	följande	
sätt:	
	

	
	
Frågorna	har	dock	vissa	begränsningar.	För	det	första	förutsätter	de	att	respondenterna	
är	införstådda	med	de	begrepp	som	nämnts.	Texten	inom	parenteserna	är	till	för	att	ge	
en	kort	övergripande	förklaring	av	begreppen,	som	samtliga	studenter	bör	förstå.	Den	
andra	bristen	är	att	måttet	bara	mäter	hur	mycket	tid	respondenterna	upplever	att	de	
lägger	i	veckan	på	olika	moment.	Å	andra	sidan	hade	en	mer	precis	skala	med	antal	
timmar	som	svarsalternativ	troligen	också	varit	ganska	oprecis	i	och	med	att	responden-
terna	inte	säkert	har	koll	på	exakt	hur	många	timmar	de	lägger	på	varje	moment.	Om	
vissa	skulle	ha	en	väldigt	bra	uppfattning	om	tiden	och	ge	ett	precist	svar	kanske	andra	
skulle	ha	sämre	uppfattning	och	ge	oprecisa	svar.	
	
Den	tredje	avdelningen	i	enkäten	innehåller	frågor	om	studenters	musikaliska	bakgrund	
och	är	specificerad	på	följande	sätt:	
	
Vilken	är	din	musikaliska	bakgrund?	
	
10)	Hur	länge	har	du	tagit	sånglektioner?	
Skriv	nedan	hur	många	år	du	tagit	sånglektioner	kontinuerligt	(till	exempel	6,5	år).	
11)	Spelar	du	eller	har	du	spelat	något	annat	instrument?	
12)	Ungefär	hur	gammal	var	du	när	du	blev	intresserad	av	musik?	(svara	i	år,	t.ex.	”8	år	
gammal”)	
13)	Har	du	innan	din	nuvarande	utbildning	gått	andra	musikutbildningar?	Kryssa	i	de	
alternativ	som	stämmer	bäst	(här	kan	du	kryssa	i	flera	alternativ)	
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14)	Har	du	föräldrar	som	musicerar?	
15)	Arbetar	föräldern/föräldrarna	med	musik?	(till	exempel	som	yrkesmusiker,	mu-
siklärare,	kompositör	eller	dirigent)	
16)	Hur	mycket	upplever	du	att	din/dina	förälder/föräldrar	påverkat	ditt	musicerande	
under	din	uppväxt?	
17)	Har	du	syskon	som	musicerar?	
18)	Vilken	av	följande	genrer	beskriver	bäst	den	musik	du	är	”uppväxt”	med?	
	
	
Ovanstående	frågor	är	ett	försök	att	ringa	in	de	centrala	definitionerna	jag	valt	att	an-
vända	för	att	förklara	begreppet	”musikalisk	bakgrund”,	det	vill	säga	ett	tidigt	skapande	
av	en	musikeridentitet,	stöd	och	engagemang	från	föräldrar,	tidigare	musisk	utbildning,	
musikintresserade	personer	i	närmiljön	och	genremässig	anknytning.	Enkätfrågorna	har	
lite	olika	kvalitéer,	då	fråga	10	och	13	mäter	hur	mycket	tidigare	utbildning	studenterna	
haft	och	under	hur	lång	tid	de	utbildat	sig	inom	ämnet.	Fråga	11,	14,	15	och	17	ger	där-
emot	rena	fakta	som	respondenterna	kan	ge	ett	ganska	precist	svar	på.	Frågorna	16	och	
18	ger	istället	en	bild	av	studenternas	subjektiva	upplevelse	och	svaren	är	därför	inte	
tillförlitliga	som	fakta,	men	tjänar	ändå	som	viktiga	variabler	för	studien	eftersom	de	
kan	räknas	som	betydande	livserfarenheter,	enligt	den	operationella	definitionen	av	
musikalisk	bakgrund.			

4.2.3	Bearbetning	av	enkät	
Enkätfrågorna	har	kodats	efter	ett	visst	mönster	för	att	göra	dataanalysen	så	korrekt	
och	enkel	som	möjlig.	Enkäten	innehåller	som	sagt	ett	antal	olika	typer	av	svar.	Dels	ska-
lan	1-5		där	jag	kodat	siffrorna	precis	som	de	står,	så	”1”	betyder	1,	”2”	betyder	två	och	
så	vidare.	De	högsta	värdena	ligger	på	siffran	5,	för	att	förenkla	analysen	av	korrelation	
mellan	två	variabler.	På	”Ja”-	och	”Nej”-frågorna	är	kodningen	1	för	”Ja”	och	0	för	”Nej”.	
Vissa	av	frågorna	innehåller	fler	alternativ	än	”Ja”	och	”Nej”:	
	

	
	
Här	är	kodningen	1	för	”Ja,	en”,	2	för	”Ja,	båda”	och	0	för	”Nej”.	Detta	kan	tyckas	vara	ett	
lämpligt	sätt	att	koda	svaren	i	och	med	att	det	finns	en	sorts	inbördes	ordning	där	”Ja,	
båda”	ligger	högst	och	”Nej”	lägst.		
	
Slutligen	har	vi	frågorna	om	genre	i	utbildningen,	årskurs	samt	upplevd	uppväxtgenre.	
Årskurserna	är	kodade	på	följande	sätt:	
	
Första	året	=	1,	andra	året	=	2,	tredje	året	=	3,	fjärde	året	=	4,	femte	året	=	5,	M60	=	6,	
fristående	kurser	=	7.	
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På	frågorna	genre	och	upplevd	uppväxtgenre	är	Ri-genren	(Ri-genrerna)	kodad	som	1,	
Km-genren	kodad	som	2	och	Fm-genren	kodad	som	3.	På	frågan	om	upplevd	uppväxt-
genre	är	alternativet	”Inget	av	dem”	i	detta	fall	kodad	som	4	och	inte	som	0,	för	det	finns	
ingen	betydelsefull	inbördes	ordning	i	svaren.	Koderna	har	skrivits	in	i	SPSS	och	försetts	
med	förklaringar	som	härleder	dem	till	deras	verkliga	betydelse.	I	de	fall	data	saknas	har	
detta	kodats	som	”99”.	

4.2.4	Analys	av	insamlad	data	
Analysen	har	gjorts	med	stöd	av	IBM	SPSS	Statistics	ver.	22	med	de	tillgängliga	redskap-
en	för	korrelationsanalys	som	finns	i	programmet.	De	huvudsakliga	metoderna	som	an-
vänts	vid	analys	av	data	är	frekvensanalys,	korrelationsanalys	med	Pearson’s	r	och	Spe-
arman’s	rho	(ρ),	ANOVA,	Goodman-Kruskal’s	Gamma,	korstabuleringar	och	grafer.	Jag	
har	använt	mig	av	Pearson’s	r	när	jag	antagit	ett	linjärt	samband	och	ska	mäta	två	kvot-	
eller	intervallvariabler.	I	annat	fall	har	jag	använt	mig	av	Spearman’s	rho	eller	Kruskal-
Goodman’s	Gamma.	För	att	titta	på	skillnader	mellan	olika	grupper	har	jag	med	fördel	
använt	mig	av	ANOVA.	För	att	illustrera	befintliga	samband	har	jag	med	fördel	använt	
mig	av	grafer.	

4.2.5	Etiska	överväganden	
I	denna	undersökning	har	Vetenskapsrådets	 forskningsetiska	principer	 legat	 till	grund	
för	de	etiska	överväganden	som	gjorts.	Respondenterna	har	blivit	informerade	om	stu-
diens	syfte	och	innehåll,	samt	att	deltagande	är	frivilligt.	Informationen	som	skickats	är	
kortfattad,	men	 respondenterna	 har	 fått	möjlighet	 att	 utelämna	 de	 frågor	 de	 inte	 vill	
svara	 på	 i	 enkäten.	 I	 enlighet	med	Vetenskapsrådets	manual	 (Vetenskapsrådet,	 2002)	
har	samtycke	gjorts	när	enkäten	 lämnats	 in	 ifylld,	och	detta	 förutsätter	att	responden-
terna	 fått	 information	om	 frivillighet	och	om	studiens	 innehåll	 innan.	Respondenterna	
har	utlovats	en	konfidentiell	behandling	av	uppgifter	och	har	deltagit	anonymt.		
	
I	undersökningens	resultat	kommer	dessa	personers	identitet	inte	att	på	något	sätt	av-
slöjas.	Slutligen	bör	det	 intygas	att	 insamlad	data	inte	kommer	användas	för	andra	än-
damål	 än	 just	 förestående	 undersökning	 och	 kommer	 därmed	 inte,	 under	 några	 om-
ständigheter	att	lånas	ut	eller	nyttjas	för	andra	syften.	
	
4.2.6	Reliabilitet	och	validitet	
I	denna	del	av	kapitlet	redogörs	för	reliabilitet,	validitet	och	tillhörande	begrepp.	
	
Reliabilitet	
Vad	gäller	objektivitet	ser	enkäten	likadan	ut	för	alla	och	har	framställts	på	samma	sätt	
för	samtliga	deltagare,	dvs.	den	har	standardiserats	så	gott	det	går.	 Ingen	intervjuaref-
fekt	kan	således	ha	påverkat	data.	Samtliga	svar	har	också	kodats	efter	samma	standard.	
I	och	med	att	studien	fokuserar	på	uppväxt,	bakgrund	samt	hur	mycket	tid	som	läggs	på	
övning	en	vanlig	övningsvecka	kan	det	förmodas	att	det	inte	spelar	så	stor	roll	exakt	när	
enkäten	fylls	i.	Om	den	fylls	i	under	början	av	studiens	tid	eller	slutet	borde	således	inte	
vara	relevant.	Trost	och	Hultåker	(2007)	menar	att	de	korrelationer	som	upptäckts	mel-
lan	flera	variabler	kan	också	ses	som	ett	mått	på	pålitlighet.		
	
Vissa	 brister	 i	 studiens	 reliabilitet	 kan	 dock	 diskuteras.	 Även	 då	 frågorna	 är	 precist	
ställda	är	t.ex.	frågorna	om	övning	fokuserade	på	hur	mycket	respondenterna	upplever	
att	de	övar	en	vanlig	vecka.	Således	ges	 relativt	 stort	utrymme	 för	 respondenterna	att	
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godtyckligt	uppskatta	hur	mycket	de	övar,	vilket	 till	 viss	del	kan	skilja	 från	person	 till	
person.	Å	andra	sidan	hade	en	mer	precis	skala	med	antal	 timmar	som	svarsalternativ	
troligen	också	varit	ganska	oprecis	i	och	med	att	respondenterna	inte	säkert	har	koll	på	
exakt	hur	många	timmar	de	lägger	på	varje	moment.	Om	vissa	skulle	ha	en	väldigt	bra	
uppfattning	om	tiden	och	ge	ett	precist	 svar	så	kanske	andra	skulle	ha	sämre	uppfatt-
ning	och	ge	oprecisa	svar.	Ytterligare	test	på	reliabiliteten,	som	komplementära	mättill-
fällen,	kunde	inte	genomföras	på	grund	av	en	viss	tidsbegränsning.	
	
Validitet	
Enkäten	är	utformad	efter	det	syfte	som	undersökningen	har.	Enkäten	har	två	intresse-
områden:	Övningstid	och	musikalisk	bakgrund	och	flera	frågor	är	utformade	efter	varje	
område.	Som	presenterat	i	kapitel	4.2.2	finns	en	ganska	stark	samstämmighet	mellan	de	
operationella	 definitionerna	 och	 enkätfrågorna.	 Dock	 kan	 aspekten	 kön	 möjligen	 ses	
som	irrelevant	i	detta	fall	trots	att	frågan	förekom	i	enkäten.	Kön	är	inte	relevant	utifrån	
studiens	syfte.	
	
Det	verkar	som	att	de	fem	frågorna	om	övning	tolkats	som	det	var	menat;	att	de	mäter	
olika	aspekter	i	övning.	Cronbachs	α	brukar	användas	för	att	visa	intern	reliabilitet	men	
jag	har	använt	det	omvänt	för	att	se	att	jag	verkligen	mäter	olika	aspekter	av	övning	
(Bryman,	2011).	
 
Figur	1:	Cronbachs	α	visar	ett	värde	på	.27,	vilket	indikerar	att	frågorna	inte	är	
olika	mått	på	samma	sak.	

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on Standard-

ized Items N of Items 
 ,273 ,270 5 

 
Cronbachs	α	visar	här	en	låg	intern	reliabilitet	(α	=	.27),	vilket	kan	tolkas	som	att	öv-
ningsfrågorna	mäter	markant	olika	saker.	Intern	reliabilitet	har	i	övrigt	inte	varit	aktuell	
i	studien,	i	och	med	att	studien	inte	behandlat	så	kallade	”beroende”	och	”oberoende”	
variabler.	I	kapitel	4.2.2	Tillverkning	av	forskningsredskap	redogör	jag	för	hur	jag	ut-
format	enkätfrågorna	och	har	försökt	att	skapa	dem	efter	de	operationella	definitioner	
som	redogjordes	för	i	samma	kapitel.	
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5	Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	analysen	av	den	insamlade	datan.	Kapitlet	är	uppdelat	i	fyra	
teman.	Under	första	temat,	musikalisk	bakgrund,	återfinns	deskriptiva	data	och	frekven-
ser	och	under	temana	familjerelationer,	utbildning	och	genre	återfinns	korrelationsana-
lyser	mellan	de	olika	variablerna.	

5.1	Urvalsbeskrivning	
Den	största	delen	av	urvalet	består	av	kvinnor.	Bland	de	svarande	respondenterna	var	
det	19	kvinnor	och	7	män.	Figur	1	visar	den	procentuella	skillnaden	mellan	andelen	
kvinnliga	respektive	manliga	respondenter.	
	
Figur	2:	Kvinnor	och	män	i	det	aktuella	urvalet.	Andelen	kvinnor	beskrivs	med	blått	och	andelen	män	med	
rött.	

	
	
En	mycket	stor	del	av	populationen	svarar	på	de	definitioner	som	använts	för	musikalisk	
bakgrund.	Nästan	samtliga	(96.2%)	av	respondenterna	rapporterar	att	de	spelar	eller	
har	spelat	ett	annat	instrument.	I	och	med	att	frekvensen	är	såpass	hög	har	det	inte	varit	
möjligt	att	mäta	samband	mellan	instrumentalister	och	icke-instrumentalister.	Hälften	
av	respondenterna	rapporterar	att	de	har	en	eller	två	musicerande	föräldrar	och	34%	
har	en	förälder	som	arbetar	med	musik.	Figur	2	visar	att	lite	över	en	fjärdedel	(26.9%)	
av	respondenterna	rapporterar	att	deras	föräldrar	har	haft	väldigt	stort	inflytande	på	
deras	musicerande	och	enbart	strax	över	en	tiondel	(11.5%)	rapporterar	ett	väldigt	litet	
inflytande.	
	
Figur	3:	Utdrag	från	enkäten	som	beskriver	fem	olika	grader	av	upplevd	påverkan	från	föräldrar	
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65.4%	av	respondenterna	rapporterar	också	att	de	har	syskon	som	musicerar	och	samt-
liga	respondenter	har	gått	minst	en	musikutbildning	innan	de	började	på	sin	nuvarande	
utbildning.		
	
Åldern	på	respondenterna	är	mellan	20	och	27	år	gamla.	Jag	utforskade	om	det	finns	ett	
samband	mellan	högre	ålder	och	högre	övningstid.	Figur	4	visar	medelvärdena	i	övning	
för	de	olika	åldersgrupperna.	Det	går	att	se	marginellt	ökande	medelvärden	från	20	till	
25	års	ålder.	Å	andra	sidan	är	standardavvikelsen	högre	hos	de	högre	medelvärdena.	Jag	
testade	om	det	finns	en	korrelation	mellan	de	båda	variablerna.	Testet	visade	r(26)	=	
.37,	p>.053,	vilket	visar	att	det	inte	föreligger	något	signifikant	samband.	
	
Figur	4:	Medelövningstid	för	de	olika	åldersgrupperna.	Den	vänstra	kolumnen	visar	åldersgrupperna,	
medelvärdet	syns	under	”mean”,	antalet	individer	i	åldersgruppen	under	”N”	och	standardavvikelsen	un-
der	”Std.	Deviation”.	

	

5.2	Familjerelationer	
I	 studien	 av	 korrelationer	mellan	 familjebakgrund	 och	 övningstid	 har	medelvärdet	 på	
övningstiden	 hos	 varje	 respondent	 jämförts	med	 de	 variabler	 som	 betecknar	 familje-
bakgrund,	 dvs.	 om	 någon	 av	 föräldrarna	musicerar,	 om	 någon	 av	 föräldrarna	 arbetar	
med	musik,	hur	mycket	respondenten	upplever	att	dennes	föräldrar	påverkat	den	samt	
om	respondenten	har	musicerande	syskon.	Ingen	signifikant	korrelation	kan	ses	mellan	
högre	övningstid	och	musicerande	föräldrar,	ρ(26)	=	.64,	p	=	.75,	och	inte	heller	mellan	
högre	övningstid	och	 föräldrar	som	arbetar	med	musik,	ρ(26)	=	 -.08,	p	=	 .69.	Däremot	
finns	 en	 signifikant	 korrelation	 mellan	 musicerande	 föräldrar	 och	 upplevd	 påverkan	
från	föräldrar,	ρ(26)	=	.48,	p	=	.01.	Korrelationen	tycks	vara	något	starkare,	ρ(26)	=	.51,	
p<.05,	mellan	upplevd	påverkan	från	föräldrar	och	föräldrar	som	arbetar	med	musik.	
	
Ingen	signifikant	skillnad	i	övningstid	finns	heller	mellan	de	som	uppgett	att	de	har	mu-
sicerande	syskon	och	de	som	uppgett	att	de	inte	har	det,	visar	ett	test	med	Persons	r.	För	
att	pröva	om	det	 finns	ett	samband	mellan	 förekomsten	av	musicerande	 föräldrar	och	
förekomsten	av	musicerande	syskon	användes	Goodman-Kruskal’s	Gamma.	Testet	visar	
ett	signifikant	samband,	G(26)	=	.75,	p<.05,	vilket	innebär	att	de	som	rapporterar	att	de	
har	musicerande	föräldrar	i	större	utsträckning	också	har	musicerande	syskon	
	
Figur	5:	Gamma	visar	en	signifikant	korrelation	mellan	musicerande	föräldrar	och	musicerande	syskon.	

																																																								
3	För	att	förstå	dessa	tal	är	det	viktigt	att	förstå	att	r	representerar	Pearsons	r.	Pearsons	r	visar	
ett	tal	mellan	0	och	1,	där	1	indikerar	ett	perfekt	samband.	p	visar	signifikansen	i	sambandet	och	
samband	kan	anses	signifkant	när	p	ligger	under	.05.	Vidare	används	också	ρ som	representerar	
Spearmans	rho	samt	G	som	representerar	Goodman-Kruskal’s	Gamma.	
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Det	förefaller	också	finnas	ett	tydligt	samband,	F(4,	20)	=	3,07,	p	=	.04,	mellan	hur	gamla	
studenterna	rapporterar	att	de	var	när	de	blev	intresserade	av	musik	och	hur	mycket	de	
upplever	att	de	påverkats	av	föräldrar	under	uppväxten	(se	Figur	6).	Det	som	upptäckts	
är	att	de	som	blev	intresserade	tidigast	rapporterar	en	hög	upplevd	påverkan	från	för-
äldrarna	under	uppväxten.		
	
Figur	6:	Testresultatet	 från	ett	ANOVA-test	på	 fem	grupper	som	rapporterar	olika	grader	av	 föräldrapå-
verkan,	jämfört	med	hur	gamla	de	var	när	de	började	med	musik.	

	
	
När	åldern	då	respondenterna	uppgett	att	de	blev	intresserade	av	musik	jämfördes	med	
antalet	år	med	sånglektioner,	r(26)	=	-.35,	p	=	.08,	och	antalet	utbildningar,	r(26)	=	-.34,	
p	=	.09,	hittades	inga	signifikanta	samband.	
	
Figur	7:	Inga	signifikanta	samband	hittades	mellan	hur	länge	respondenterna	tagit	sånglektioner	och	hur	
gamla	de	var	när	de	blev	musikintresserade	(p	=	.08).	Inte	heller	finns	något	samband	mellan	hur	länge	de	
tagit	sånglektioner	och	antalet	utbildningar	de	gått	(p	=	.09).	

	 	
	
	
Sammanfattningsvis	verkar	det	utifrån	studiens	analys	som	att	föräldrars	musicerande	
och	yrkesliv	har	ett	samband	med	hur	mycket	respondenterna	upplever	att	de	påverkats	
av	sina	föräldrar,	men	inte	med	hur	mycket	de	övar.	Hur	mycket	respondenterna	upple-
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ver	att	de	påverkats	av	sina	föräldrar	har	inte	visat	sig	ha	ett	signifikant	samband	med	
hur	mycket	de	övar,	ρ(26)	=	.25,	p	=	.20.	

5.3	Utbildning	
Ett	antal	variabler	i	studien	är	kopplade	till	utbildning.	Respondenterna	blev	tillfrågade	
hur	många	år	de	kontinuerligt	tagit	sånglektioner,	vilka	tidigare	utbildningar	de	gått,	och	
om	de	spelar	eller	spelat	något	annat	instrument.	Åter	igen	används	medelvärdet	på	to-
tal	övningstid	i	jämförelsen	mellan	variabler.	Det	tycks	föreligga	ett	signifikant	samband	
r(26)	=	.47,	p	=	.01,	mellan	antal	år	med	kontinuerliga	sånglektioner	och	hur	mycket	tid	
som	läggs	på	övning.	
	
Figur	8:	Nedan	 syns	en	 tydlig	korrelation	 r(26)	=	 .47,	p	 =	 .01,	mellan	 respondenternas	medelvärden	på	
övningstid	och	antal	år	med	kontinuerliga	sånglektioner.	

 
	
Det	finns	också	ett	samband	mellan	övningstid	och	antalet	tidigare	utbildningar	r(26)	=	
.43,	p	=	.02.	Ju	fler	tidigare	utbildningar,	desto	mer	tid	tycks	respondenterna	lägga	på	
övning,	eller	tvärt	om.	
	
Figur	9:	Respondenternas	medelvärden	på	övningstid	korrelerar	med	antalet	utbildningar	de	gått,	r(26)	=	
.43,	p	=	.02.	

 

 
Medelvärde på 

övningstid 
Antalet utbild-

ningar 
Medelvärde på öv-
ningstid 

Pearson Correlation 1 ,430* 
Sig. (2-tailed)  ,028 
N 26 26 

Antalet utbildningar Pearson Correlation ,430* 1 
Sig. (2-tailed) ,028  
N 26 26 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
	
Någon	orsaksriktning	kan	naturligtvis	inte	fastslås.	Ett	relativt	starkt	samband	tycks	
däremot	finnas	mellan	antalet	tidigare	utbildningar	och	hur	många	år	respondenterna	
kontinuerligt	haft	sånglektioner	vilket	ses	i	Figur	10.	
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Figur 10: De svarta linjerna i mitten av ”boxarna” visar medianvärdet för antal år med sånglektioner hos de olika 
utbildnings-grupperna. 

 
 
Grafen	 visar	 ett	 stort	 spann	 i	 antalet	 år	med	 sånglektioner	 för	de	 som	gått	 tre	utbild-
ningar	men	en	median	 (vilket	 innebär	att	50	%	eller	mer	av	datan	 ligger	ovanför	den	
svarta	 linjen)	 som	 ligger	betydligt	högre	än	hos	dem	som	gått	en	eller	 två	 tidigare	ut-
bildningar.	 Skillnaden	 mellan	 de	 som	 gått	 tre	 eller	 fyra	 utbildningar	 verkar	 däremot	
tämligen	osignifikant	utifrån	Figur	10,	eller	aningen	negativ.	Skolformerna	som	tas	med	i	
studien	 är	 studier	 i	musikklass	 på	 grundskolan,	 vid	musik-/kulturskola,	musikgymna-
sium,	musik	på	folkhögskola	och	musik	vid	högskola,	men	det	föreligger	inget	samband	
mellan	högre	övningstid	och	en	viss	skolform,	F(4,	67)	=	0.18,	p	=	.96,	vilket	visats	i	ett	
ANOVA-test.	
	
Figur	11:	Ingen	särskild	skolform	verkar	ha	något	betydande	samband	med	hög	eller	låg	övningstid,	p	=	
.96.	

 
Medel-övningstid   

 
Sum of Squa-

res df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,188 4 ,047 ,145 ,965 

Within Groups 21,731 67 ,324   
Total 21,919 71    
	
	
För	att	genomföra	testet	skapades	en	variabel	som	heter	”Utbildning”	och	varje	utbild-
ning	behandlades	som	en	grupp.	”Grupp	1”	innehåller	alla	som	gått	musikklass	i	grund-
skola,	”Grupp	2”	innehåller	alla	som	gått	musik-/kulturskola,	”Grupp	3”	-	musikgymna-
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sium,	 ”Grupp	4”	 -	musik	på	 folkhögskola	och	 ”Grupp	5”	–	musik	på	högskola.	Samtliga	
individer	i	varje	grupp	staplades	i	en	kolumn	med	en	siffra	som	märker	vilken	grupp	de	
tillhör,	med	medelövningsvärdena	i	kolumnen	bredvid.	I	och	med	att	de	flesta	av	de	26	
respondenterna	gått	flera	utbildningar	ser	det	ut	som	att	antalet	individer	ökat	från	26	
till	 72,	men	 testet	 avsåg	 att	 enbart	 se	 om	 det	 finns	 en	 koppling	mellan	 hög	medelöv-
ningstid	och	en	viss	tidigare	utbildning.	
	
Vad	gäller	nuvarande	utbildning,	går	det	att	se	att	de	äldre	årskurserna	tycks	ha	högre	
medeltal	 i	övningstid,	med	högst	medelvärde	för	fjärde	året	(Figur	12).	Bivariat	analys	
av	variablerna	årskurs	1-5	och	medelövningstid	visar	dock	 inga	 signifikanta	 samband,	
r(20)	=	.25,	p	=	.28.	
 
Figur 12: Under ”Mean” står de olika medelövningstiderna för de olika årskurserna 

 
	
Som	syns	i	tabellen	ovan	kan	det	låga	antalet	individer	för	varje	årskurs	vara	till	en	stor	
nackdel	för	att	tala	om	att	det	skulle	vara	en	generell	trend.	
	
Figur	 13:	 Här	 syns	 resultatet	 från	 en	 bivariat	 analys	 på	 variablerna	 årskurs	 1-5	 och	medel-övningstid,	
r(20)	=	.25,	p	=	.28	

	

5.4	Genre	
Respondenterna	tillfrågades	om	vilken	genre	de	läser	på	skolan	och	vilken	genre	de	är	
uppväxt	med.	 18	 av	 26	 personer	 har	 uppgett	 att	 de	 är	 uppväxta	med	musik	 från	 Ri-
genrerna,	men	det	tycks	inte	föreligga	någon	skillnad	i	övningstid	mellan	de	som	är	upp-
växta	med	Ri-musik,	 respektive	 klassisk	musik,	 folkmusik	 och	 övriga	 genrer.	Däremot	
går	det	att	se	att	det	tycks	finnas	olika	övningsfokus	inom	olika	genrer.	Respondenterna	
som	går	rytmiskt	improviserad	sång	har	ett	medelvärde	på	3.6	inom	improvisationsom-
rådet,	 jämfört	med	2.3	 för	 samtliga	 respondenter.	De	klassiska	 sångstudenterna	 ligger	
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marginellt	över	medeltalet	för	individuell	sångteknisk	övning,	med	3.6	mot	3.4	(se	bilaga	
2).	

5.5	Sammanfattning	
Studiens	 resultat	 gör	 det	 uppenbart	 att	 de	 flesta	 av	 studiens	 deltagare	 har	 en	 ganska	
omfattande	musikalisk	bakgrund	i	form	av	tidigare	utbildning	och	många	år	av	sånglekt-
ioner,	med	 ett	medelvärde	 på	 6.9	 år	 över	 hela	 populationen.	Medelåldern	 för	 när	 re-
spondenterna	uppgett	att	de	blev	intresserade	av	musik	är	8.4	år	och	standardavvikel-
sen	var	4.3.	De	respondenter	som	upplever	att	de	påverkats	väldigt	mycket	av	sina	för-
äldrar	visar	en	lägre	medelålder	för	när	de	blev	intresserade	av	musik	än	genomsnittet	
och	en	betydligt	lägre	medelålder	än	de	som	uppgett	att	de	påverkats	väldigt	lite	av	sina	
föräldrar.	Nästan	samtliga	deltagare	spelar	också	eller	har	spelat	andra	instrument.	De	
betydande	 slutsatser	 som	 framkommit	 av	 denna	 studie	 är	 att	 föräldrars	 och	 syskons	
musicerande	tycks	ha	ett	samband	med	hur	stor	påverkan	och	stöd	studenterna	upple-
ver	att	de	fått	från	familjen,	men	att	detta	inte	hänger	ihop	med	hur	mycket	studenterna	
övar.	Det	som	har	starkast	samband	med	just	hur	mycket	studenterna	övar	tycks	istället	
vara	 de	 institutionella	 faktorerna:	 tidigare	 utbildning	 och	 antal	 år	 med	 kontinuerliga	
sånglektioner.	
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6	Diskussion	
I	detta	kapitel	diskuteras	resultatet	 i	 relation	 till	den	 tidigare	 forskning	som	presente-
rats.	Därefter	presenteras	en	kritisk	granskning	av	metoden,	där	de	aktuella	metodernas	
styrkor	 och	 svagheter	 lyfts	 fram.	 Slutligen	 redogörs	 kort	 för	 arbetets	 eventuella	 bety-
delse	och	fortsatt	forskning	som	kan	följa	av	denna	studie.	 I	resultatdiskussionen	intar	
jag	delvis	ett	förhållningssätt	där	jag	spekulerar	i	rimliga	orsaksriktningar,	trots	att	stu-
dien	inte	kunnat	visa	några	sådana.	Detta	görs	för	att	väcka	tankar	till	nya	hypoteser	och	
inspirera	till	framtida	forskningsområden.	

6.1	Resultatdiskussion	
I	resultatet	av	denna	studie	framgår	att	musik	i	familjen	verkar	ha	ett	samband	med	stu-
denternas	musicerande.	 Kanske	 kan	 detta	 precis	 som	 tidigare	 forskning	 visar	 vara	 en	
faktor	 som	påverkar	 eller	 tidigare	påverkat	motivationen	hos	 respondenterna	 (David-
son	et	al.,	1996).	Vad	studien	av	Davidson	et	al.	visade	var	dock	att	ett	medelhögt	enga-
gemang	från	föräldrar	inte	är	tillräckligt	för	att	öka	sina	barns	musikaliska	färdigheter.	
Istället	krävs	ett	starkt	engagemang,	och	graden	av	engagemang	är	överhuvudtaget	inget	
jag	 kunnat	mäta	 i	 denna	 studie.	 Som	metaanalysen	 av	Macnamarra	 et	 al.	 (2014)	 visat	
finns	det	en	stor	variation	mellan	hur	mycket	tid	som	krävs	för	att	uppnå	en	viss	grad	av	
musikalisk	expertis.	För	vissa	tar	det	10	000	timmar	och	 för	andra	krävs	det	betydligt	
mer,	eller	mindre.	Med	det	vill	jag	säga	att	de	olika	grader	av	upplevd	påverkan	från	för-
äldrar	som	syns	i	denna	studie	mycket	väl	kan	ha	en	inverkan	på	studenternas	prestat-
ioner,	men	inte	på	hur	mycket	tid	de	lägger	på	övning.		
	
I	 bakgrundskapitlet	 beskrevs	 forskning	 som	undersöker	 utvecklingen	 av	 barns	 attityd	
till	musik.	Vad	som	framgår	tydligt	i	föreliggande	studie	är	att	tidigt	intresse	för	musik	
hänger	ihop	med	en	upplevt	stark	påverkan	från	föräldrar.	Detta	kan	indikera	musika-
liskt	intresse	hänger	ihop	med	föräldraengagemang	som	Davidson	et	al.	(1996)	visat.		
	
Precis	som	Lamont	(2002)	säger	tycks	det	som	att	skolan	har	en	marginell	effekt	på	ett	
tidigt	väckt	intresse	för	musik.	Detta	kan	också	bero	på	att	skolåldern	(och	möjlighet	till	
musiklektioner)	inte	infaller	förrän	vid	6-7	års	ålder,	medan	många	av	respondenterna	i	
denna	studie	rapporterar	att	de	blev	intresserade	av	musik	betydligt	tidigare.		
	
En	viktig	punkt	att	ha	i	åtanke	är	att	det	i	enlighet	med	tidigare	forskning	finns	en	massa	
faktorer	som	är	avgörande	för	att	barn	ska	fortsätta	med	musik	och	fortsätta	att	öva	från	
att	de	börjar	med	musik	 i	ganska	 tidig	ålder	ända	 tills	de	börjar	på	en	musikhögskola.	
Butkovic	et	al.	(2014)	har	visat	att	ett	djupgående	intresse	för	musik	tycks	sammanfalla	
med	övning,	precis	som	genetiska	faktorer	också	diskuterats	som	en	förklaring	till	var-
för	vissa	fortsätter	med	musik	(Butkovic	et	al.,	2014).	Av	den	anledningen	menar	jag	att	
det	är	viktigt	att	poängtera	att	studenterna	som	undersökts	i	föreliggande	studie	har	en	
betydande	musikalisk	bakgrund	och	att	det	kan	 finnas	 fler	 förklaringar	 än	de	 som	 jag	
anfört	till	variationen	i	övningstid.	Dessutom	har	inte	den	här	studien	undersökt	alls	hur	
mycket	studenterna	övat	innan	nuvarande	utbildning.	
	
När	 det	 gäller	 utbildning	 är	 det	 inom	utbildningsområdet	 som	 samband	 till	 högre	 öv-
ningstid	har	hittats.	Sambandet	mellan	fler	år	med	sånglektioner	och	större	tidsåtgång	
för	övning	kan	kopplas	 till	 Jørgensens	(2000)	artikel.	Han	beskriver	där	det	historiska	
förhållandet	mellan	lärare	och	student	som	en	”mästare	–	lärling”-relation	och	artikeln	
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indikerar	att	lärare	kan	ha	en	stor	inverkan	på	elevers/studenters	musicerande.	En	rim-
lig	förklaring	till	detta	samband	kan	vara	att	elever/studenter	på	olika	sätt	motiveras	av	
sina	lärare	att	öva	mer.	Det	kan	också	röra	sig	om	en	sorts	”fostran”,	då	studenter	som	
gått	 länge	 i	 skolan	 tycks	 lägga	mer	 tid	på	övning.	Kanske	kan	det	vara	 så	att	 eleverna	
utvecklar	en	självdisciplin	som	får	dem	att	öva	mer.	Det	kan	också	vara	så	att	de	i	sina	
utbildningar	 alltid	 burit	 en	 viss	 arbetsbörda	 som	 ”tvingat”	 dem	att	 öva	mer.	Att	 lägga	
mycket	tid	på	övning	har	helt	enkelt	blivit	en	vana	som	följt	dem.	
	
Det	är	också	tänkbart	att	det	 finns	 faktorer	som	modifierar	sambandet	mellan	hög	öv-
ningstid	och	längre	utbildning.	För	mig	är	det	inte	helt	otänkbart	att	studenter	som	har	
ett	stort	 intresse	 för	musik	är	motiverade	att	gå	 fler	utbildningar	och	ta	mer	sånglekt-
ioner.	Då	kan	det	lika	gärna	vara	deras	stora	intresse	för	musik	som	får	dem	att	öva	mer	
fast	det	i	denna	studie	ser	ut	som	att	sambandet	ligger	mellan	övningstid	och	en	omfat-
tande	tidigare	utbildning.	

6.2	Metoddiskussion	
Valet	och	utformandet	av	metoden	för	denna	studie	har	varit	föremål	för	mycket	efter-
tanke.	Trots	mycket	eftertanke	har	ett	antal	ytterligare	möjligheter	upptäckts.	Bland	an-
nat	finns	det	frågor	som	jag	hade	kunnat	ha	med	i	enkäten.	Till	exempel	hade	jag	kunnat	
fråga	”Hur	mycket	stöd	upplever	du	att	du	fått	från	dina	föräldrar	i	ditt	musicerande?”	
och	inte	bara	fråga	hur	mycket	respondenterna	upplever	att	de	påverkats.	På	det	sättet	
hade	 jag	 fått	 ytterligare	 en	 variabel	med	 en	 tydlig	 oberoende	 riktning.	 Jag	hade	också	
kunnat	ha	med	en	fråga	om	övrig	musikalisk	aktivitet,	som	körsång,	band	och	vokalen-
semble.	En	sådan	variabel	skulle	kunna	göra	området	musikalisk	bakgrund	ännu	tätare.	
	
Studien	som	gjorts	är	en	fallstudie,	vilket	för	mig	har	haft	fördelen	att	jag	lättare	kunnat	
få	kontakt	med	populationen.	Nackdelarna	är	att	urvalet	är	 litet	och	att	 resultatet	 inte	
kan	generaliseras	över	sångstudenter	överlag,	utan	bara	ger	ett	svar	på	hur	det	fungerar	
i	den	aktuella	miljön	som	är	Musikhögskolan	Ingesund.	
	
En	till	del	som	krävde	mycket	tankeverksamhet	var	utformningen	av	frågorna.	Resulta-
tet	har	 inte	gett	några	som	helst	svar	 i	antal	timmar,	vad	gäller	övning.	 Istället	har	det	
framkommit	siffror	mellan	1	och	5	som	är	en	kvantitativ	utvärdering	av	hur	mycket	stu-
denterna	upplever	att	de	övar	per	vecka.	Egentligen	behöver	inte	detta	nödvändigtvis	ge	
sämre	svar	än	svar	i	antal	timmar,	men	jag	har	förståelse	för	att	det	blir	svårare	för	mig	
och	för	läsare	av	denna	studie	att	begripa	hur	mycket	tid	det	rör	sig	om	i	”verkligheten”.	
Resultatet	blir	därmed	abstrakt	och	är	omöjligt	 att	 använda	som	en	 referenspunkt	 för	
verklig	tid	men	duger	för	jämförande	ändamål	
	
En	klar	fördel	för	mig	som	forskare	är	att	jag	kan	analysera	enkätsvar	med	de	redskap	som	
finns	i	IBM	SPSS	Statistics.	Med	kvantitativa	observationsstudier	går	det	dessutom	att	få	
ganska	precisa	siffror	på	verkliga	samband	utan	att	behöva	göra	egna,	godtyckliga,	tolkning-
ar	av	datan	och	leda	dem	till	samband.	

6.3	Arbetets	betydelse	
I	och	med	att	några	orsaksriktningar	inte	kan	fastslås	så	är	det	svårt	att	säga	hur	en	en-
skild	lärare	kan	använda	resultatet	för	att	få	elever	att	öva	mer	(om	det	ens	är	önskvärt).	
I	och	med	de	kopplingar	som	upptäckts	mellan	utbildning	och	högre	övningstid,	kanske	
arbetet	 kan	 väcka	 ytterligare	 tankar	 hos	 mig	 och	 andra	 lärare	 om	 vad	 som	 får	 ele-
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ver/studenter	att	öva	mer.		Det	kan	dock	verka	rimligt	att	diskutera	några	rimliga	hypo-
teser	utifrån	de	slutsatser	som	dragits.					
	
Eftersom	antal	år	med	sånglektioner	samt	antalet	tidigare	utbildningar	korrelerar	med	
övningstid,	kan	det	antas	att	utbildningen	och	därmed	elevens	lärare	har	en	påverkan	på	
hur	mycket	eleven/studenten	övar.	Det	kan	till	och	med	vara	så	att	läraren	(eller	andra	
faktorer	 inom	 institutionen)	har	en	 inspirerande	 funktion	som	 får	 studenter	att	 skapa	
ett	större	intresse	för	musik.	Det	kan	således	vara	lämpligt	för	lärare	att	tänka	på	att	de	
kanske	 är	 en	 av	 de	 viktigaste	 faktorerna	 i	 elevens	musicerande.	Under	 de	 första	 åren	
kanske	det	nästan	är	viktigare	att	skapa	ett	djupgående	intresse	hos	eleven	än	att	enbart	
förmedla	kunskaper	 för	att	 få	elever	att	 stanna	kvar	 inom	musikutbildningen	och	där-
med	utöka	sin	övningstid.	Tidigare	forskning	har	visat	att	 läraren	har	en	stor	inverkan	
på	hur	studenter	övar	(Jørgensen,	2000)	och	har	påtalat	vikten	av	att	lärare	ger	studen-
ten	specifika	strategier	för	att	öva.	Bara	en	sådan	sak	som	att	göra	det	tydligt	för	studen-
ter	hur	de	ska	göra	för	att	nå	framgång	kan	vara	en	faktor	som	i	längden	skapar	intresse.	
För	 vem	 skapar	 ett	 djupgående	 intresse	 för	 något	 de	 inte	 förstår	 egentligen?	Det	 kan	
vara	 rimligt	 för	 lärare	 att	 göra	 utbildningen	mer	motivationsinriktad	 snarare	 än	 kun-
skapsinriktad.	 Så	 länge	 intresset	 och	 motivationen	 finns	 är	 det	 stor	 chans	 att	 eleven	
stannar	inom	musikinstitutionen	och	därmed	övar	mer.	Detta	arbete	kan	alltså	vara	ett	
riktmärke	för	lärare	för	att	förstå	vilken	betydelse	de	har	för	eleverna	och	deras	utveckl-
ing.	
	
Tidigare	 forskning	 har	 visat	 att	 musikintresse	 hänger	 ihop	 med	musicerande	 och	 ett	
antal	faktorer	har	pekats	ut	som	betydelsefulla	till	varför	vissa	fortsätter	öva,	till	exem-
pel	 ”musical	 flow	 proneness”	 (Butkovic	 et	 al.,	 2014).	 Resultatet	 i	 denna	 studie	 skulle	
kunna	täcka	mycket	av	den	kunskap	som	saknas	kring	varför	elever	fortsätter	öva	och	
på	så	vis	placera	en	stor	del	av	ansvaret	på	institutioner	och	lärare.	

6.4	Fortsatt	forskning	
Det	som	först	och	främst	intresserat	mig	utifrån	studiens	resultat	är	sambandet	mellan	
utbildning	och	en	benägenhet	att	lägga	mer	tid	på	övning.	Det	skulle	vara	intressant	att	
se	forskning	som	kan	peka	ut	en	orsaksriktning.	Alltså,	lägger	sångstudenter	mer	tid	på	
övning	för	att	de	lärt	sig	det	i	skolan	genom	socialisering	eller	ligger	sambandet	i	att	de	
har	 en	 musikalisk	 bakgrund	 (eller	 personliga	 egenskaper)	 som	 orsakar	 att	 de	 övar	
mycket	 samt	är	benägna	att	 läsa	 fler	utbildningar?	Det	hade	också	varit	 intressant	 att	
hitta	en	studie	som	ytterligare	och	mer	djupgående	undersöker	effekten	av	föräldrar	på	
barn	 och	 unga	 som	 håller	 på	med	musik.	 Vissa	 studier	 har	 redan	 genomförts	men	 få	
handlar	om	just	övning.	Det	skulle	vidare	vara	intressant	att	hitta	en	studie	som	studerar	
övningstid	men	också	tar	med	fler	motivationsfaktorer,	för	att	undersöka	vilka	bakom-
liggande	faktorer	som	finns	för	att	man	lägger	ner	en	viss	tid	på	övning.	Kanske	kan	vi	
också	 börja	 titta	 efter	 kausala	 samband.	 Är	 motivationen	 den	 huvudsakliga	 faktorn	
bakom	hur	mycket	människor	övar	och	varifrån	kommer	motivationen?	Är	det	yttre	fak-
torer	som	skapar	motivation	att	 fortsätta	hålla	på	med	musik	och	därmed	öva	mer.	Är	
det	lärarnas	och	föräldrarnas	ansvar	att	motivera	elever,	så	som	många	studier	visat?	
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Bilagor	

Bilaga	1	
	
 
Enkät om övningsvanor och musikalisk bakgrund  
Frågeformuläret omfattar två områden: Övningstid och musikalisk bakgrund. Svaren sammanställs 

 och redovisas i resultatet på examensarbetet.   Frågeformuläret behandlas kondentiellt och inga  

personuppgifter kommer att redovisas i resultatet eller i andra privata och offentliga sammanhang.  

Kön:  

Kvinna     

Man         

Ålder:  

_____________ 

Årskurs:  

1                              

2                               

3                               

4                               

 5                              

M60                           

Fristående kurser     

 

Huvudsaklig genre i utbildningen:  

Ri-sång      

Km-sång    

Fm-sång     
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Hur mycket tid i veckan lägger du vanligtvis på följande moment:  

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig en vanlig övningsvecka. Du kan 
kryssa i ett alternativ på en skala från 1-5 där 1 betyder "Väldigt lite tid/Ingen" och 5 
betyder "Väldigt mycket tid".  

Individuella sångtekniska övningar (när du övar ensam på t.ex. övningar 
för stöd, luftöde, klang, snabbhet):  

      Väldigt lite                                                       Väldigt mycket  

          1                2               3           4               5  

                                                                                        
 

Instudering av ny repertoar (lära in nya sånger):  

      Väldigt lite                                                       Väldigt mycket  

          1                2               3           4               5  

                                                                                        
 

Repetition av sånger (sånger du redan instuderat):  

      Väldigt lite                                                       Väldigt mycket  

          1                2               3           4               5  

                                                                                        
 

Repetera eller öva med andra (Exempelvis med ensemble,  

band, kör eller med pianist).  

      Väldigt lite                                                       Väldigt mycket  

          1                2               3           4               5  
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Improvisation (hitta på melodier eller melodiska gester till en given harmonisk struktur)  

      Väldigt lite                                                       Väldigt mycket  

          1                2               3           4               5  

                                                                                        
 
 

Din musikaliska bakgrund  
Nedan följer ett antal frågor om din uppväxt och din musikaliska bakgrund. Kryssa i de alternativ 

 som stämmer bäst in på dig. Svara med siffror där det behövs.  

Hur länge har du tagit sånglektioner? Skriv nedan hur många år du tagit 
sånglektioner kontinuerligt (t.ex. "6,5 år")  

__________ 

Spelar du eller har du spelat något annat instrument?  

Ja      

Nej    

Ungefär hur gammal var du när du blev intresserad av musik? Svara i an-
tal år (t.ex. "8 år")  

__________ 

Har du innan din nuvarande utbildning gått andra musikutbildningar? 
Kryssa i de alternativ som stämmer bäst in på  

Musikklass i grundskola    

Musik-/kulturskola             

Musikgymnasium               

Musik på folkhögskola       

Musik på högskola             

 Ingen                                 
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Har du föräldrar som musicerar?  

 
Ja, en           
 
 
Ja, båda       
 
 
Nej             

 
Arbetar din/dina förälder/föräldrar med musik?  

Ja, en           
 

Ja, båda       
 

Nej              
 
 
Hur mycket upplever du att din/dina föräldrar påverkat ditt musicerande 
under din uppväxt? Svara på en skala 1-5 där 1 betyder "väldigt lite" och 5 
betyder "väldigt mycket"  

 
        Väldigt lite                                                       Väldigt mycket  

          1                2               3           4               5  

                                                                                        
 
 
Har du syskon som musicerar? 

Ja         

Nej      
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Vilken av följande genrer beskriver bäst den musik du är "uppväxt" med? 
Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig.  

Ri-genrerna (rock, pop, jazz, blues osv.)  

Klassisk musik                                          

Folkmusik                                                 

Ingen av dem                                             
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