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Titel: Scennärvaro - En studie om instrumentallärares uppfattningar om, och arbete med, 

scennärvaro 

 

Title in English: Stage presence – A study about instrumental teachers’ perceptions of, and 

their work with, stage presence 

  

 

Syftet med studien var att undersöka scennärvaro som begrepp, samt hur det kommer till 

uttryck i instrumentalundervisning på gymnasiets estetiska musikprogram. Studien använder 

sig av Fenomenografi som metodansats vilket gör att studiens datainsamling skedde genom 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Sedan följer en analys utifrån fenomenografins 

analysverktyg. Analysen av studiens resultat visar på att lärarnas uppfattningar om begreppet 

scennärvaro innefattar främst två aspekter. Den ena aspekten är att musikern som framför 

någonting sceniskt måste besitta en medvetenhet i vad den sänder ut för signaler samt vilka 

konsekvenser det får för den sceniska utstrålningen. Medan den andra aspekten är att man 

som musiker kan kommunicera med sin publik. En annan uppfattning som framkommit 

genom studien är att när musikläraren arbetar med scennärvaro som ett pedagogiskt moment 

så utgår den från att utveckla en medvetenhet hos eleven om dennes sceniska uttryck, just det 

som var en av essenserna av scennärvaro utifrån informanternas uppfattningar. Studien visar 

även att samtliga informanter utgår från olika aspekter när de bedömer scennärvaro. Studiens 

slutsats är att begreppet scennärvaro i Skolverkets styrdokument kan uppfattas på flera olika 

sätt, detta för att det är oklart vad begreppet ska innefatta som skiljer sig från andra 

existerande formuleringar i styrdokumenten.  
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INLEDNING 
Såvitt jag kan minnas så har jag aldrig upplevt mig uppnå en total scennärvaro. Jag vet inte 

varför men när jag sitter på scenen med min gitarr blir jag alltid nervös, och katastroftankarna 

tar över totalt. Mina fingrar blir kalla och stela, för att inte tala om min hjärna som fokuserar 

så pass mycket på att spela rätt toner så att det inte finns något fokuskapital kvar för att 

faktiskt fokusera på musiken. Vid ett flertal tillfällen så har lärare sagt till mig att jag behöver 

öva på att spela i öppna sammanhang för att skapa en scenvana och bli bekväm på scenen, 

vilket då skulle hjälpa mig med min nervositet och scennärvaro. Jag har många gånger 

funderat på ifall det är så att spela i offentliga sammanhang kanske inte är min grej då jag 

aldrig når min fulla musikaliska potential på scenen, men varje gång så slutar det med att jag 

sitter på en scen igen då det är det jag innerst inne vill, att få spela ut min musik. 

  

Våren 2017 så bestämde jag mig för att försöka utveckla en scenvana genom att vara 

medveten om vad jag gör på scenen och vad som händer i mig när katastroftankarna kommer. 

Det föll sig väldigt naturligt att jag då började gräva i begreppet scennärvaro och hur jag kan 

använda mig av det. Det var i detta ögonblick jag märkte hur vagt begreppet scennärvaro 

faktiskt är. Jag började precis som alla andra med att jag tog fram google och skrev 

scennärvaro. Till min stora förvåning så fick jag inte alls något konkret svar på vad 

scennärvaro innebar, utan snarare artiklar som presenterar artister med en scennärvaro, samt 

olika exempel på hur ordet scennärvaro kan användas i meningar. Jag fortsatte då min 

sökning genom att gå till Bonniers musiklexikon (Junker 2003) för att slå på ordet 

scennärvaro, men till min besvikelse fann jag ingen beskrivning av begreppet. Både nyfiken 

och konfunderad så valde jag då att vända mig till online lexikonet Nationalencyklopedin 

(2017) för att även där slå på ordet scennärvaro, men även där lös begreppet med sin frånvaro. 

Jag gav då för tillfället upp min sökning om att faktiskt få en konkret förklaring av begreppet 

scennärvaro och gick vidare. 

 

När jag under hösten 2017 började fundera på vad jag ville undersöka i mitt självständiga 

arbete så tog det hyfsat lång tid och jag hade ett flertal idéer. I dessa dagar då jag funderade på 

vad undersökning skulle beröra så tänkte jag att det kunde vara givande samt en bra idé att 

läsa in mig på kursplanerna i musik för det estetiska musikprogrammet i gymnasiet, för att se 

om jag där skulle finna något att undersöka i min studie. När jag läste igenom kursplanerna så 

såg jag att begreppet scennärvaro fanns med i de tre kurserna för Instrument eller sång 1–3 

men inte i någon utav de andra musikkurser som finns inom ämnet musik för det estetiska 

programmet på gymnasiet (Skolverket 2011a). Jag blev då påmind om vårens minnen från när 

jag upptäckte att scennärvaro inte fanns med i varken Bonniers musiklexikon (1983), eller 

Nationalencyklopedin (2017), samt att jag själv fortfarande inte riktigt kan förklara vad 

scennärvaro faktiskt är och innebär. Jag såg då genast en problematik i att scennärvaro stod 

med i kursplanerna som ett pedagogiskt moment, i och med att jag som snart nyutexaminerad 

lärare inte förstår begreppet, men hur ska jag förstå begreppet när det inte ens står med i något 

av lexikonen ovan? 

 

Jag studerar för närvarande (hösten 2017) mitt sista läsår på ämneslärarprogrammet i musik 

på Örebro universitet och under min studietid så har inte begreppet scennärvaro lyfts som ett 

pedagogiskt moment. Med jämna mellanrum kommer det någon gästföreläsare som nämner 

scennärvaro men då är det alltid ur ett musikerperspektiv, aldrig ur ett musikpedagogiskt 

perspektiv. Detta skulle kunna vara för att scennärvaro ur ett musikerperspektiv är ett väl 

utforskat område medan scennärvaro som ett pedagogiskt moment är ett outforskat område.  
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Därför vill jag undersöka hur undervisande lärare för kurserna Instrument eller sång 1–3 

(Skolverket 2011a) förstår begreppet scennärvaro, genom att undersöka vilken innebörd de 

lägger i begreppet scennärvaro. Studien avser även att titta närmre på hur instrumentallärarna 

arbetar med scennärvaro i sin undervisning för att då få en inblick i hur momentet kan se ut.  
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I kommande kapitel presenteras bakgrund och tidigare forskning som är relevant för denna 

studie. Kapitlet har som avsikt att ge läsaren en inblick i studiens ämne samt att redogöra för 

hur forskningsläget kring studiens ämne ser ut. I sökandet av bakgrund och tidigare forskning 

så har jag funnit en del bakgrund angående scennärvaro, men scennärvaro är i 

musikforskningsfältet outforskat. Detta gör att jag i tidigare forskning tagit hjälp av 

teaterpedagogisk forskning där det forskats mer om scennärvaro. 

Bakgrund 

Scennärvaro i kursplanen  
Begreppet scennärvaro förekommer inte frekvent i kursplanerna för ämnet musik på det 

estetiska musikprogrammet. I de kursplaner som var verksamma fram till 2011 (och då också 

var motsvarande för kurserna Instrument eller sång 1–3) så lyfts inte begreppet scennärvaro 

alls (Skolverket 2017). Det är emellertid inte bara begreppet scennärvaro som är frånvarande i 

de tidigare kursplanerna, utan hela aspekten i att uppträda sceniskt fattas då de tidigare 

kursplanerna snarare fokuserar på att spela.  Men det är inte bara i de tidigare kursplanerna för 

instrumentalundervisning på gymnasiet som begreppet scennärvaro fattas. I de kurser som 

undervisas på det estetiska musikprogrammet sedan 2011 så är det endast i kursplanerna för 

Instrument eller sång 1–3 som begreppet scennärvaro benämns ordagrant (Skolverket 2011a). 

I de tre kursplanerna för Instrument eller sång 1–3 lyfts scennärvaro i det centrala innehållet i 

samband med hur man som musiker ter sig på en scen. I kursen Instrument eller sång 1 så 

lyder punkten ”Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av 

program och medverkande, scennärvaro” (Skolverket 2011a, s.15). I och med att scennärvaro 

står med som centralt innehåll i kursen så är det således ett moment som ska bedömas. 

Scennärvaro återges inte ordagrant i någon av Instrumentkursernas kunskapskrav, men det 

finns punkter som behandlar just hur man som musiker ter sig på scenen, så som scennärvaro 

lyfts i kursernas centrala innehåll. Eftersom det är i samband med hur man som musiker ter 

sig på scenen som scennärvaro lyfts i centralt innehåll så tolkar jag det som att det är 

angående hur man som musiker ter sig på scenen som scennärvaro ska bedömas. Angående 

hur man som musiker ter sig på scen så står det i betygskriterierna för betyget E i kursen 

Instrument eller sång 1 följande ”Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid 

framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför undervisande lärare.” 

(Skolverket 2011a, s.15). Om man sedan läser vidare för betyget C i kursen Instrument eller 

sång 1 så står det att ”Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av 

hela musikstycken i slutna sammanhang inför undervisande lärare och andra elever.” 

(Skolverket 2011a, s.16). Läser man sedan vidare till betygskriterierna för betyget A i ovan 

nämnda kurs så står det att ”Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande 

av hela musikstycken i öppna, offentliga sammanhang.” (Skolverket 2011a, s.16). Man kan 

här se i styrdokumentets kunskapskrav att det som skiljer för ett högre betyg i 

betygskriterierna är att eleven musicerar inför ett mer öppet sammanhang, samt att begreppet 

scennärvaro inte återkommer ordagrant i betygskriterierna. Hur man ter sig på scenen, liksom 

det som lyfts i centralt innehåll förekommer inte i kunskapskraven, men att eleven ska 

medverka tillfredställande tolkar jag som att det är baserat på den centrala punkten angående 

om hur eleven ter sig på scenen. I kursplanerna för Instrument eller sång 2–3 (Skolverket 

2011a) så står det snarlika formuleringar i betygskriterierna. 
 

Som jag nämnde tidigare, så förekommer begreppet scennärvaro inte ordagrant i någon av de 

andra kurserna än Instrument eller sång 1–3 på estetiska musikprogram för gymnasiet. 

Emellertid så finns det punkter i andra kursers kursplaner som är snarlika scennärvarons 
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moment. Exempel på detta är ”Möte med publik eller betraktare” (Skolverket 2011b, s.3) i 

kursen Estetisk kommunikation, eller ”…kommunikation vid framträdande inför publik…” 

(Skolverket 2011a, s.6) i kursen Ensemble 1, eller ”…kommunikation vid framträdande inför 

publik…” (Skolverket 2011a, s.10) i kursen Ensemble med körsång. Dessa punkter är snarlika 

scennärvaro då det behandlar hur man som musiker ter sig på scen, även om de inte benämner 

begreppet scennärvaro ordagrant. 

Scennärvaro enligt Nachmanovitch 
När violinisten Stephen Nachmanovitch (1990) beskriver känslan av ett musikaliskt 

närvarande så använder han orden ”I’m not doing something, it’s more like following, or 

taking dictation.” (Nachmanovitch 1990, s.4) samt “For art to appear, we have to disappear.” 

(Nachmanovitch 1990, s.51). Nachmanovitch beskriver att när han som musiker upplever en 

scennärvaro så handlar det om ett sinnestillstånd där han blir mentalt frånvarande. 

Nachmanovitch lyfter att det för honom finns två viktiga faktorer för få tillgång till detta 

sinnestillstånd. Det första är vikten av en spelteknisk förberedelse, den andra är att som 

musiker våga följa sina impulser. Just den senare nämnda är särskilt viktig för att man som 

musiker ska våga lita på sina instinkter och kunna släppa kontrollen som krävs för att bara 

följa med som Nachmanovitch beskriver det i de båda citaten ovan.  

 

Läkaren med specialinriktning psykoterapi samt violinpedagogen Åke Lundeberg (1998) har 

även han talat om scennärvaro i sin bok Rampfeber. Lundeberg menar precis som 

Nachmanovitch (1990) att scennärvaro är ett sinnestillstånd där vi som musiker ägnar all vår 

tankekraft åt musiken i just den stund den framförs och det då inte finns rum för utomstående 

tankar. Lundeberg (1998) lyfter precis som Nachmanovitch (1990) att det krävs en teknisk 

förkunskap för att kunna uppnå detta sinnestillstånd. Det som emellertid skiljer dem åt är att 

Lundeberg har en mer utvecklad teori angående scennärvaro samt lyfter begreppen psykisk 

samt fysisk scennärvaro.  

Scennärvaro enligt Lundeberg 
För att förstå Lundebergs (1998) syn på scennärvaro måste man se på de tre begreppen som 

Lundeberg menar är besläktade. Begreppen är scenfrånvaro, sinnesnärvaro samt (psykisk och 

fysisk) scennärvaro. Här nedan följer en presentation av de tre begreppen utifrån Lundebergs 

mening.  

Scenfrånvaro 
När Lundeberg ska presentera begreppet scenfrånvaro i sin bok Rampfeber (1998) så förklarar 

han först varför man blir nervös på scenen, samt hur det påverkar musikern. Lundeberg gör en 

liknelse med att gå balansgång på en planka. Lundeberg menar att om man går på en planka 

som ligger på marken så går man utan problem, men om höjer samma planka tre meter upp i 

luften så blir det hela genast mycket svårare. Lundeberg menar att det inte är själva uppgiften 

i sig som blir svårare utan omgivningen som höjer konsekvenserna för eventuella snedsteg.  

Dessa eventuella konsekvenser kan då skapa katastroftankar hos musikern, då man är rädd för 

att de eventuella konsekvenserna ska bli till verklighet. Musikern på scenen måste då kunna 

hantera dessa katastroftankar genom att inte låta dem ta över, men vid de fall musikern på 

scen tappar kontrollen över sina känslor och släpper fram katastroftankarna så hamnar man i 

ett negativt sinnestillstånd, just detta sinnestillstånd där personen på scen inte kan kontrollera 

sina tankar ock känslor kallar Lundeberg för scenfrånvaro. 

Sinnesnärvaro 
Lundeberg (1998) belyser även begreppet sinnesnärvaro som en mental motpol mot 

scenfrånvaro, där musikern själv kan kontrollera och bestämma över sina sinnen, samt vilken 
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information som ska finnas i våra sinnesorgan och dess nervbanor. Lundeberg menar att 

hörsel, känsel och syn är de tre sinnena som måste kontrolleras för att uppnå sinnesnärvaro. 

Nedan följer en punktlista på vilken roll de olika sinnena har för sinnesnärvaro enligt 

Lundeberg: 

 

Hörsel:  

- Att kunna höra och tolka väsentliga ljud. Detta kan vara att höra hur musiken låter utåt (det 

väsentliga ljudet) men även att kunna sortera bort oväsentliga ljud, som till exempel barn som 

skriker.  

- Att kunna lyssna och höra den inre ljudbild som finns i huvudet, för att sedan överföra den 

ut i instrumentalspelet. 

Känsel (fysisk som psykisk): 

- Att kunna använda sin kropp fördelaktigt, till exempel genom att hålla ett gott och 

professionellt kroppsspråk. 

- Att kunna kontrollera sina känslor genom att släppa fram glädjande känslor, samt att inte 

låta negativa känslor ta plats i sinnet. 

Syn: 

- Att kunna kontrollera hur mycket synen som sinne ska få plats i medvetandet.  

 

Lundeberg (1998) menar alltså att man med hjälp av att kontrollera ovannämnda sinnen och 

använda dem till sin fördel kan uppnå sinnesnärvaro. 

Scennärvaro 
Den tidigare nämnda sinnesnärvaron (Lundeberg 1998) är alltså ett sinnestillstånd som man 

kan uppnå genom att kontrollera sina känslor och använda dem för att prestera så bra som 

möjligt i en situation. Denna sinnesnärvaro kan emellertid användas vid flera tillfällen för att 

prestera på topp, såsom vid idrottstävling, scenuppträdande i sig, föreläsning etc. När 

Lundeberg förklarar begreppet scennärvaro så lyfter han att det finns i stora drag två aspekter 

av scennärvaro, psykisk samt fysisk scennärvaro. Den förstnämnda är enligt Lundeberg 

egentligen sinnesnärvaro som sker på scen, medan den sistnämnda handlar om vad vi med 

kroppsspråket utstrålar för budskap till publiken. Lundeberg lyfter att den fysiska 

scennärvaron kan te sig på olika sätt för att utstråla olika budskap. Lundeberg lyfter ett 

exempel med en orkesterdirigent som traditionsenligt brukar gå in och buga med händerna på 

sidan om kroppen. Denna bugning är enligt Lundberg relationsskapande till publiken och 

inger en ömsesidig respekt, samt att händerna på sidan inger ett öppet budskap. Detta sätt att 

agera relationskapande genom fysisk scennärvaro kan jämföras med artister inom 

populärmusiksammanhang som kanske inte ens hälsar på publiken när de gör entré, 

exempelvis Bob Dylan. Båda exemplen uppnår en fysisk scennärvaro men det ter sig på helt 

olika sätt. Vidare menar Lundeberg (1998) att scennärvaro är just den faktor som avgör om en 

publik blir berörd av ett framträdande eller ej. 

 

Tidigare forskning 

Att agera med kroppen  
Pernilla Ahlstrand (2014) har i sin avhandling, inriktad på teater, skrivit om gestaltandets 

förmåga.  Ahlstrand menar att själva nyckeln till att kunna förmedla ett budskap sceniskt är att 

kunna lyssna med kroppen. Ahlstrand menar att det finns flera sätt att göra detta på men 

menar i sitt resultat att nyckeln till att lyssna med kroppen är en medvetenhet i vad man 

sänder ut för signaler, samt att kunna ta in intryck och agera på det. När Ahlstrand själv ska 

presentera det i sitt resultat skriver hon: 
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Utifrån resultatet av mina studier så tycks det som att en högre nivå av kunnande innebär 

en medvetenhet både om sig själv och den andre. De uttryck som beskrivs som exempel 

[…] verkar alla innefatta en dimension av att vara medveten om sig själv men även om 

något utanför sig själv. Det vill säga rummet (miljön, situationen), vår gemensamma 

gestaltning och hur den kommuniceras (Ahlstrand 2014, s.204). 

 

Ahlstrand (2014) beskriver alltså att en högre nivå av sceniskt kunnande går hand i hand med 

att som scenisk person vara medveten om vad man gestaltar med sin kropp för att 

kommunicera det som kommuniceras skall. Denna medvetenhet som då gör att man kan 

lyssna med kroppen är en nyckel för att uppnå scennärvaro, någonting som går att likna med 

Lundebergs (1998) sinnesnärvaro på scenen som blir en scennärvaro, eller Lundebergs fysiska 

scennärvaro som handlar om att kunna använda kroppen till sin fördel på scenen. 

 

Scennärvaro enligt Fischer-Lichte 
Även Erika Fischer-Lichte, professor i teatervetenskap, diskuterar närvaro utifrån agerande 

med kroppen när hon presenterar sitt begrepp radical concept of presence (RCOP), på 

svenska ungefär radikalt koncept av närvaro (Fischer-Lichte 2012). Fischer-Lichte håller likt 

Lundeberg (1998) och Nachmanovitch (1990) med om att närvaro är en process för 

medvetenhet, det som emellertid skiljer dem åt är att Fischer-Lichtes teori RCOP har en mer 

utvecklad teori om hur kroppens agerande kan påverka scennärvaron.  RCOP går ut på att en 

sceniskt utförande artist med hjälp av fysiska rörelser, som t.ex. dans, alstrar energi med sin 

kropp som leder till en närvaro som publiken tar del av. Denna fysiska rörelse motsvarar en 

redan genomtänkt tanke, och blir således ett förkroppsligat sinne.  När kroppen och tanken 

arbetar ihop och skapar ett förkroppsligat sinne så går de inte att sära på, de blir ett. Fischer-

Lichte menar att publiken tar del av just detta förkroppsligade sinnet, och ifall de känner sig 

inkluderade så känner även de sig som en del av det förkroppsligade sinnet. RCOP är alltså att 

agera med kroppen utifrån en tanke, de arbetar ihop och går ej att separera, och denna fysiska 

rörelse vi skickar ut, utstrålar enligt Fiche-Lichte en närvaro, som publiken tar del av.  

Bedömning av musik 
Angående bedömning i musikämnet skriver Olle Zandén i sin avhandling att ”Undervisning 

handlar om att på ett professionellt sätt underlätta elevers eller studenters lärande genom att 

arrangera lärsituationer och ge återkoppling med utgångspunkt i didaktiska bedömningar” 

(Zandén 2010, s.55). Zandén menar att en av musiklärarens huvuduppgifter är att erbjuda 

eleven utbildningsmoment som sedan följs upp av återkoppling samt bedömning.  

 

När man läser kunskapskraven för kursen Instrument eller sång 1 (Skolverket 2011a) (se 

Bakgrund, Scennärvaro i kursplanen) så kan man se att det som bedöms är elevens 

handlande, ett musicerande snarare än slutprodukten (alt. Slutresultat). Att bedöma en process 

eller produkt är någonting Lars Lindström (2002) lyfter då han gör en tydlig uppdelning i 

produkt- och processkriterier i sin text. Lindström menar att det är viktigt att bedöma såväl 

den process som är kopplad till skapande arbete som den produkt som blir själva 

slutresultatet, detta för att processen är en sådan stor del av studentens arbete. 

 

Att bedöma konstnärliga ämnen kan ses som en komplex uppgift då bedömningen för det 

första lätt kan bli subjektiv efter tycke och smak, samt för det andra för att läraren ofta 

bedömer en produkt som utförs i stunden. Angående de sistnämnda använder Caroline Gipps 

(1995) begreppet performance assasment, det vill säga att bedömning sker i samband med ett 

kreativt utförande. Gipps menar att det för denna bedömning krävs en kompetens av att göra 
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kvalitativa bedömningar i stunden. Den svenska professorn Anders Jönsson (2010) skriver i 

sin avhandling om det svensköversatta begreppet autentiska bedömningar. När Jönsson själv 

ska beskriva autentiska bedömningar så skriver han att ”bedömningen är direkt, vilket innebär 

att eleven bedöms medan hon utför det man vill att hon ska göra” (Jönsson 2010, s. 44). 
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PROBLEMOMRÅDE 
I kursplanerna för kurserna Instrument eller sång 1–3 (Skolverket 2011a), vilka ges på 

gymnasiets estetiska musikprogram, förekommer begreppet scennärvaro. Begreppet återfinns 

under rubriken centralt innehåll och därmed blir det inte enbart något som ska behandlas och 

förekomma i undervisningen, utan också någonting som ska bedömas. I den tidigare 

bakgrundslitteratur jag lyft berörs scennärvaro ur ett musikerperspektiv samt hur man kan 

uppnå scennärvaro. Det råder dock total avsaknad av litteratur och tidigare forskning i vilka 

scennärvaro lyfts eller behandlas i ett musikpedagogiskt sammanhang och som 

musikpedagogiskt undervisningsmoment. I och med det har jag alltså identifierat en 

kunskapslucka.  

 

Scennärvaro som begrepp är något som ofta används i musikersammanhang, en förklaring till 

detta skulle kunna vara för att scennärvaron är den avgörande faktorn för hur sceniska 

framförande ska upplevas som berörande (Lundeberg 1998). Trots scennärvarons betydelse i 

ett framförande av musik menar Ester Årman (2010) i sitt självständiga arbete att scennärvaro 

som begrepp överlag är någonting abstrakt, varför det blir svårt att fastställa begreppets 

innebörd. Den litteratur jag lyft under rubriken bakgrund verkar emellertid vara överens om 

att scennärvaro är ett sinnestillstånd som estetiskt utförande kan nå, men endast vid tillfällen 

där den sceniskt utförande personen är totalt tekniskt förberedd, samt under det sceniska 

uppträdandet har kontroll över sina sinnen. (Lundeberg 1998; Nachmanovitch 1990; Årman 

2010).  

 

Hur man som musiklärare konkret kan arbeta med scennärvaro i musikundervisning av olika 

slag är inget som behandlats under min musiklärarutbildning, och det gör att jag saknar 

förståelse för begreppet scennärvaro som ett pedagogiskt moment.  

 

I och med hur den tidigare undersökningen ser på scennärvaro som ett abstrakt begrepp 

(Årman 2010), samt att det verkar finnas en vetenskaplig kunskapslucka angående 

scennärvaro som ett pedagogiskt moment, anser jag att det är relevant att genomföra denna 

undersökning. 

 

Jag hoppas med denna studie kunna generera kunskap om hur undervisande lärare förstår 

begreppet scennärvaro, samt kunskap om huruvida de arbetar med scennärvaro som 

pedagogiskt moment, samt hur detta i så fall ter sig i instrumentalundervisning på gymnasiet. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka scennärvaro som begrepp, samt hur det kommer till 

uttryck i instrumentalundervisning på gymnasiets estetiska musikprogram.  

Frågeställningar: 

- Vilken innebörd lägger musiklärare som undervisar i kurserna Instrument eller 

sång 1–3 i begreppet scennärvaro? 

- Arbetar musiklärarna med scennärvaro i kurserna Instrument eller sång 1–3, och 

i så fall hur? 

- Bedömer musiklärarna scennärvaro i kurserna Instrument eller sång 1–3, och i så fall 

hur? 
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METOD  
I detta metodkapitel avser jag redogöra för de metodologiska val som gjorts för att utföra 

studien. Det som presenteras är metodansats, metod för dataskapande, hur urvalsprocessen 

gick till, samt en redogörelse för studiens forskningsetiska ställningstaganden. Vidare 

presenterar jag studiens genomförande i form av datainsamling, transkriberingsprocess, samt 

analysprocess.   

Metodansats 
För att underlätta för såväl läsaren som för mig själv som forskare har jag i denna studie valt 

att använda mig av en metodansats.  Metodansats är just det verktyg som forskare väljer att 

använda sig av som guide genom att metodansatsen med hjälp av bestämda idéer, styr hur 

studien bör ske, både i form av dataanalys som datainsamling (Fejes & Thornberg 2009). 

Eftersom syftet med min studie är att undersöka hur olika lärare (individer) upplever 

fenomenet scennärvaro som ett pedagogiskt moment så passar metodansatsen fenomenografi 

bra som utgångspunkt för arbetet. Detta för att användandet av fenomenografi som 

metodansats lämpar sig just för studier där man vill beskriva och analysera människors tankar 

och upplevelser om olika fenomen (Dahlgren & Johansson 2009).   

Fenomenografi 
Den fenomenografiska ansatsen uppkom under ledning av Ference Marton vid Göteborgs 

universitets pedagogiska intuition (Larsson 1986). Det fanns i huvudsak två anledningar till 

varför ansatsen uppstod. Den första anledningen var ett svar på fenomenologin där man ansåg 

att fenomenologins ansats var begränsad till att ta reda på vad ett fenomen är och man ville 

därför skapa en ansats som istället fokuserade på hur ett fenomen upplevs (Marton 1981). Den 

andra anledningen till varför ansatsen uppstod var som ett svar på forskningsproblem i ämnet 

pedagogik, där man ville undersöka hur det mänskliga lärandet var beskaffat (Larsson 1986). 

Vid dessa tidiga undersökningar om det mänskliga lärandet så bad man försökspersoner läsa 

en text, för att sedan svara på frågor om hur de gick till väga för att bearbeta vad som stod 

(Dahlgren & Johansson 2011). Analyserna av dessa undersökningar ledde fram till att 

försökspersonerna generellt använde sig av två förhållningssätt för att lära in texten, varav det 

ena handlade om att försökspersoner ofta pratade om att komma ihåg texten, och memorera 

varje ord, medan det andra förhållningssättet handlade om att få en förståelse av vad i texten 

som beskrevs samt dess innebörd. Dessa två förhållningssätt benämnde man då som 

ytinriktning samt djupinriktning. Det förstnämnda benämndes som ytinriktning för att man 

använde sig av texten som föremål för lärandet snarare än textens fenomen (innebörd), medan 

det senare benämndes som djupinriktning för att man riktade sin uppmärksamhet mot det 

fenomen som behandlades snarare än texten i sig. Vidare kom studierna om det mänskliga 

lärandet att benämna ännu två inriktningar, som i sig har starka samband med ytinriktade och 

djupinriktade förhållningssätt. Dessa två nya förhållningssätt fick beteckningen atomistiskt, 

samt holistiskt lärande. Det atomistiska förhållningssättet innebar att försökspersonen delade 

upp sina texter i mindre delar och behandlade delarna var och en för sig, medan det 

holisktiska förhållningssättet handlade om att försökspersonen sökte en överblick om texten i 

stort och sökte författarens poäng (Dahlgren & Johansson 2011). På grund av att 

fenomenografin har en bakgrund i pedagogik så är en stor del av de fenomenografiska studier 

som utförts pedagogiskt inriktade (Larsson 1986). 

 

Fenomenografins ansats avser att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av olika 

människor (Larsson 1986; Dahlgren & Johansson 2011). Det är här viktigt att lyfta att 

fenomenografiska forskningsobjekt vill undersöka upplevelser kring ett fenomens innebörd, 

snarare än ett fenomens förklaring. I fenomenografiska forskningsobjekt söker man således 
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svar på hur ett fenomen framstår och lyfter därför informanters uppfattningar kring ett 

fenomen, snarare än att söka hur/vad fenomenet faktiskt är (Larsson 1986). I 

fenomenografiska studier så uppmärksammar man främst människors olika sätt att 

uppleva/uppfatta ett ”fenom” i sin omvärld, dessa olikheter presenteras sen som utfallsrum 

och är fenomenografins motsvarighet till resultat (Dahlgren & Johansson 2011). Dessa olika 

utfallsrum delas sedan in i grupperingar som benämns hierarkier. Grupperingarna benämns 

hierarkier för att forskaren delar in grupperingarna från mest relevanta och mest djupgående 

utfallsrum, till minst relevanta och minst djupgående utfallsrum. De förstnämnda hierarkierna 

hamnar högst upp medan de sistnämnda hierarkierna hamnar längre ner (Dahlgren & 

Johansson 2011).  

 

När man utför en studie med hjälp av en metodansats så färgas den och genomsyras alltid av 

metodansatsen, ofta till det positiva, men ibland tillkommer det även en viss problematik. 

Angående fenomenografi som metodansats vid en kvalitativ studie menar Dahlgren & 

Johansson (2011) att det finns främst två svårigheter. Det ena är att man som forskare aldrig 

kan vara säker på att upptäcka alla tänkbara uppfattningar/upplevelser hos informanten och 

det andra är att man som forskare i en fenomenografisk studie ska försöka förstå vad en annan 

person upplever, där forskarens förståelse lätt blir färgad av forskarens egna erfarenheter.  

Kvalitativ intervju som metod för dataskapande 
I sann fenomenografisk anda har metoden för dataskapande för denna studie skett genom 

kvalitativa intervjuer. Staffan Larsson (1986) menar i sin bok Kvalitativ analys – exemplet 

fenomenografi att inom fenomenografin som ansats är intervjuer basen, detta för att syftet 

främst är att undersöka hur någon föreställer sig sin omvärld. En fördel med att göra 

kvalitativa intervjuer enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är att man i intervjuns 

stund kan anpassa intervjuns frågor eller ordningen man ställer dem i efter intervjuns 

situation. Detta jämfört med ett helt standardiserat frågeformulär där Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne menar att man är mer bunden till det redan författade frågeformuläret. 

 

Den dataskapande processen (intervjuerna), ska enligt fenomenografisk anda vara 

halvstrukturerade och tematiska (Dahlgren och Johansson, 2009), och det var således även 

mina. Begreppet halvstrukturerad handlar om hur strikt strukturerad intervjun är, där 

halvstrukturerad innebär att intervjuns informant får prata fritt och får ett stort 

samtalsutrymme, men att intervjuaren innan intervjun förberett ett par samtalsämnen som ska 

belysas. I och med denna halvstrukturerade intervju så använde jag mig alltså inte av något 

strikt manus i intervjuerna, utan hade istället förberett en intervjuguide (se Bilaga 2) med 

samtalsämnen jag under intervjun ville belysa. Att intervjuerna var tematiska innebär att jag 

som intervjuare ställde följdfrågor på informanternas utsagor för att således styra intervjun till 

de teman som intervjun skulle belysa. Dessa teman innehåller frågor som är öppna till sin 

karaktär, detta är för att man som forskare i en kvalitativ fenemenografisk intervju är ute efter 

informantens upplevelser. Allt eftersom intervjun fortskrider så går frågorna succesivt mot att 

bli mer avsmalnande och detaljerade i och med de följdfrågor som ställs utifrån informantens 

svar (Dahlgren & Johansson 2009; Larsson 1986). 

Urval 
Utifrån undersökningens syfte så har jag valt att använda mig av verksamma lärare i någon av 

kurserna Instrument eller sång 1–3 (Skolverket 2011a) som informanter. Jag har sökt mig till 

lärare som har arbetat några år för att få ta del av deras erfarenheter. Min intention var även 

att informanterna skulle ha arbetat med de tidigare kursplanerna som var motsvarande för 

Instrument eller sång 1–3 innan 2011, där scennärvaro inte benämndes. I mitt sökande efter 
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informanter har jag sökt mig till flera skolor, samt lärare i olika instrument. Syftet med detta 

var att nå ut till olika genrer för att få en så bred variation av erfarenhet som möjligt.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer har jag bevarat mina 

informanters konfidentialitet. I mitt arbete har informanterna fått fingerade namn som de 

själva har valt. För att informanternas identitet ska skyddas så har jag även valt att inte nämna 

vilka arbetsplatser de har, samt att inte ta med data som kan vara alltför personligt röjande. I 

de fall informanten har givit alltför personlig information som ändå varit viktig för 

slutresultatet har språkbruket ändrats för att avpersonifiera informationen. Genom epost så har 

informanterna fått veta att de har rätt att självständigt bestämma om, hur länge samt på vilka 

villkor de ville delta i undersökningen. Samtliga informanter fick informationen om att de 

kunde avbryta sin medverkan när som helst under arbetet utan att det skulle medfölja några 

som helst negativa följder för dem. Alla intervjuer spelades in med informanternas 

godkännande. Inspelningarna var ljudupptagning som endast jag hade tillgång till och som 

sedan kom att förstöras efter examination, även detta var någonting som informanterna 

informerades om. För informationen som sändes till informanterna, se Bilaga 1. 

Genomförande 
Efter att ha beslutat vilken dataskapandemetod jag skulle använda mig av för studien (se 

Kvalitativ intervju – metod för dataskapande), samt vilken metodansats studien skulle 

använda (se Metod, Fenomenografi) tog jag kontakt med potentiella informanter utifrån 

kriterierna för mitt urval (se Metod, Urval). Jag sökte kontakt med de potentiella 

informanterna via epost genom att skicka ett utskick till ett antal skolor där jag efterfrågade 

informanter utifrån min urvalsgrupp (se Bilagor, Bilaga 1), sedan fick de som kände sig 

manade att delta i studien svara individuellt.  Efter att fyra informanter bekräftat sin 

medverkan i studien så bestämdes de individuella möten med samtliga informanter där 

intervjuerna skulle ske. Tre av informanterna som tackade ja var ifrån samma stad, varav två 

av dem arbetade på samma skola. Den fjärde och sista informanten arbetade i en annan stad 

långt borta. Jag såg en eventuell problematik i att två av informanterna hade samma 

arbetsplats, i och med att de för det första känner varandra, samt för det andra att de eventuellt 

har pratat ihop sig angående studiens ämne sedan tidigare. Vilket skulle göra att deras utsagor 

var gemensamma snarare än individuella. Jag valde emellertid att ha med båda informanterna 

då jag i mitt sökande av informanter fick många avslag. 

 

Intervjuerna tog mellan 45–60 minuter, och för att underlätta för informanten så ägde samtliga 

intervjuer rum på informantens arbetsplats. När jag träffade mina informanter inledde jag 

konversationerna med lätta, allmänna samtal för att få en personlig kontakt. Detta gjordes 

utifrån inspiration från texten Intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015), där Zetterquist 

och Ahrne diskuterar intervjuer som metod samt hur man skapar ett bra samtalsklimat för att 

främja intervjusituationen. När intervjuerna sedan började ställde jag även där först allmänna 

frågor om informanten som t.ex. om deras bakgrund, utbildning, erfarenheter etc. för att skapa 

en lättsam stämning för intervjuerna. Idéen att börja intervjuerna på detta sätt kom till mig 

genom samtal med min handledare där vi diskuterade situationen intervju samt tips om hur 

man intervjuar. 

 

För att underlätta mitt eget arbete så spelades samtliga intervjuer in (se Forskningsetiska 

ställningstagande). Detta underlättade arbetet såväl i intervjuerna som i analysprocessen. Det 

underlättade under intervjuerna för att jag där och då inte behövde fokusera på att analysera 
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informantens utsagor utan kunde helt och hållet fokusera på intervjuns samtal, för att sedan 

analysera vad som sades i efterhand. Angående att spela in för dokumentation av sitt 

dataskapande så lyfter Cato R. P. Bjørndahl (2005) en liknelse med att köra bil. Bjørndahl 

menar att en person som kör en bil är begränsad i att studera sin omgivning då den är 

fokuserad på att köra, medan en medpassagerare lugnt och stilla kan studera omgivningen. 

Bjørndahls liknelse handlar om en lärare i klassrummet men jag anser att liknelsen kan dras 

till att jag ville spela in intervjuerna för att under intervjuerna kunna fokusera på samtalet, för 

att sedan i efterhand ha möjlighet att studera samtalen. Att spela in intervjuerna hjälpte mig 

även i analysprocessen genom att jag kunde transkribera samtalen, för att sedan i min analys 

utgå från intervjuernas transkriptioner. 

 

Som fenomenografisk studie ska intervjuerna vara halvstrukturerade och tematiska vilket 

innebar att jag därför hade förberett en samtalsguide för intervjuerna (se bilaga 2). 

Intervjuguiden följdes emellertid bara i den mån jag som intervjuare upplevde att det passade 

in i samtalet. Det fanns endast ett par exakta formuleringar för intervjuernas frågor och i den 

större delen av intervjuerna var min roll som intervjuare att styra samtalsämnena så att alla de 

ämnen jag hade med i min intervjuguide skulle behandlas. Detta var för att jag under 

intervjuerna inte ville sitta och läsa frågor innantill från en datorskärm då jag såg det som ett 

eventuellt hinder för kontakten mellan mig och mina informanter.  

Efter att ha avslutat min datainsamling så följde en transkriptionsprocess där jag 

transkriberade intervjuerna för att kunna presentera ett resultat. Detta resultat analyserades 

sedan utifrån ett fenomenografiskt verktyg (se Transkriberingsprocessen samt 

Analysprocessen). 

Transkriberingsprocessen 
När jag transkriberade intervjuerna tog jag en intervju i taget redan samma dag som intervjun 

hade inträffat eller dagen därpå. Jag lyssnade först igenom intervjun en gång för att få höra 

intervjun utan att vara delaktig, och sedan transkriberade jag samtalet genom att skriva ner 

vad som sades mening för mening. I de fall där informanterna nämnt för personligt riktade 

saker ändrade jag vissa ord för att avpersonifiera meningen, men detta genomfördes helt utan 

att ändra meningens innebörd. Exempelvis sa en lärare ”här på [namn på informantens 

arbetsplats]”, och det ändrade jag till ”här på skolan”.  

I transkriberingen fokuserade jag på vad som sades, och inte hur det blev sagt, jag har därför 

valt att inte ha med harklingar eller pauser så vida de inte utmärker sig ovanligt mycket.  

Analysprocessen 
I Lars Owe Dahlgren och Kristina Johanssons (2009) text om fenomenografi lyfter de ett 

exempel på hur fenomenografisk analys kan gå till. Jag har valt att följa denna då jag anser att 

den är konkret med tydliga ramar, två faktorer som jag upplever viktiga i analys av 

datainsamling. Dahlgren och Johansson har i sitt exempel delat in analysen i sju steg som jag 

här nedan sammanfattat.  

 

Steg 1 - Forskaren bekantar sig med datainsamlingen 

Steg 2 - Steg två kallas för kondensation, forskaren skiljer här ut mest signifikanta, 

betydelsefulla uttalanden. Forskaren söker här vilka uttalanden som hör ihop med vilka, och 

de som hör ihop bildar passager.  

Steg 3 - I steg tre sker en jämförelse mellan de passager som skapades i steg två. Fokus ligger 

här på att forskaren försöker hitta likheter och skillnader i materialet.  

Steg 4 - I steg fyra grupperas de funna olik- och likheterna som man kom fram till i steg 3.  

Steg 5 - Forskaren söker essensen (kärnan) av olik- och likheterna i grupperingarna som 

bildades i steg fyra.   
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Steg 6 - Forskaren namnger sina skapade kategorier 

Steg 7 - I den sjunde och sista delen som kallas för konstrastiv fas granskar forskaren alla 

stycken för att se ifall någon av kategorierna kan gå in i varandra, eller om kategorierna är 

exklusiva. Målet är att skapa uttömmande exklusiva kategorier (Dahlgren & Johansson 2009). 

  



 14 

RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
I detta följande kapitel presenteras resultatet av studien. Varje informant har i detta kapitel 

givits var sin underrubrik där redovisningen av deras uppfattningar görs tematiskt utifrån 

studiens frågeställningar. Studiens resultatredovisning följs av en analys där berörda ämnen 

analyseras utifrån ett fenomenografiskt arbetssätt (se Metod, Analysprocessen).  

Resultatredovisning 

Bill 
Bills erfarenhet av att vara instrumentallärare på gymnasienivå sträcker sig 19 år tillbaka, där 

han arbetat på en och samma arbetsplats. På Bills arbetsplats är de flera gitarrlärare, där Bill 

fokuserar på akustiskt gitarrspel, medan en annan lärare ansvarar för skolans undervisning av 

elgitarr. Bill uppskattar själv att han undervisat cirka 300–400 elever i någon av 

instrumentalkurserna för estetiskt musikprogram på gymnasienivå. 

Scennärvarons innebörd för Bill  
När Bill ska förklara sin syn på begreppet scennärvarons innebörd nämner han ett flertal 

saker, men menar på att kommunikation och framförallt medveten kommunikation är 

nyckeln:  

 
För mig handlar scennärvaro mycket om kommunikation, liksom att man 

kommunicerar… så man kommunicerar hela tiden och jag tycker det är ganska förankrat 

till just scennärvaron. Om vi tar till exempel klassisk gitarr så kan ju det te sig på lite 

olika sätt, just för att man sitter på en pall, och den bör sitta i mitten och ja varför står den 

i mitten och inte ut på kanten? Hur kommunicerar jag?  Men det finns ju någonstans en 

mer medveten tanke än att man bara står på scenen och kommunicerar i ordet 

scennärvaro. 

 

Bill menar att scennärvarons innebörd är kommunikation och att de kan te sig på flera olika 

sätt, han lyfter att man sitter på en pall när man spelar klassisk gitarr och belyser då vart man 

bör sitta och framförallt varför. Han menar att det måste finnas en medvetenhet om hur man 

som musiker kommunicerar. 

 

Bill menar också på att kommunikation även sträcker sig utanför musiken. Bill menar att vi 

människor kommunicerar hela tiden i allt vi gör och använder mig som exempel i intervjun. 

Han menar att även när jag sitter tyst så kommunicerar jag fortfarande, genom att jag sänder 

ut olika signaler med mitt kroppsspråk. Bill menar att just dessa signaler man sänder ut är 

ytterst viktiga och en stor del av innebörden av begreppet scennärvaro. Avslutningsvis 

summerar Bill sin upplevelse angående scennärvarons innebörd med att det för honom 

handlar om att man som musiker har medvetenhet om hur man ter sig och vad man utstrålar 

på scenen. 
 

Eftersom att Bill belyser kommunikation som så viktig så går intervjun sedan in på 

kommunikation och hur Bill upplever att den ter sig, han nämner då publiken som en väldigt 

viktig faktor. Bill menar att publiken eller en åhörare är den som tar del av scennärvaron, men 

att åhörare inte är medverkande i scennärvaron, utan att det för Bill handlar om den som 

förmedlar någonting. På frågan om vilken roll publiken har i den tidigare nämnda 

kommunikationen så svarade Bill: 
 

Det kan ju te sig på massor av olika sätt. Alla signaler man skickar som publik är ju… Ja 

alla signaler man skickar som publik tillbaka till den som sitter på scenen som i detta fall 
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är mottagare då. Och beroende på vad man skickar för signaler så är det ju stor risk att 

man som musiker blir mottagare, och det kan ju vara allt från att man skrattar, ler, 

blundar, att man gäspar, att man applåderar eller att man inte applåderar.  

Så publiken kommunicerar jättemycket, och kan många gånger påverka det den som sitter 

på scenen också. 

 

Bill lägger alltså störst vikt vid kommunikation i innebörden av begreppet scennärvaro, samt 

att man som musiker har en medvetenhet om vad man förmedlar för signaler. Han menar även 

att publiken spelar en viktig roll i denna kommunikation och att personen på scenen kan 

påverkas av publikens signaler, dock menar Bill att publiken inte är medverkande i 

scennärvaron utan att det snarare handlar om den på scenen som förmedlar sin produkt.  

Scennärvarons roll i Bills undervisning 
Bill menar att han arbetar med scennärvaro hela tiden, i den mening att han arbetar med 

kommunikation (vilket han anser är den viktigaste aspekten av scennärvaro). När Bill arbetar 

med scennärvaro i sin undervisning så sker det i huvudsak i två aspekter. Den första aspekten 

är att eleven ska vara tekniskt och musikaliskt förberedd, detta för att eleven ska slippa att 

vara orolig över huruvida den kommer klara av ett sceniskt uppträdande eller ej. Bill nämner 

även att ”Sen måste man ju kontrollera tankar och sånt, som att man inte blir irriterad”. Bill 

menar alltså att det krävs en teknisk och musikalisk förberedelse för att kunna klara av 

situationen att prestera på scenen. Den andra aspekten av scennärvaro som Bill huvudsakligen 

arbetar med är att förbereda eleven för att kunna berätta någonting med sin gitarr. När Bill ska 

ge exempel på detta så berättar han: 

 
Men med gitarren så kan det till exempel vara att eleverna får hitta på historier. 

Exempelvis så får elever ibland i läxa att till nästa vecka ’så ska du hitta på en historia till 

låten’. Då kanske man spelar om en kille som träffar en tjej och så tänker hen på det, och 

sen kommer det en cyklist och då händer någonting i den historien, och då måste [eleven] 

uttrycka det i den frasen. Det kan ibland vara ganska löjliga grejer, men det bidrar till att 

eleven förstår.  

 

Bill arbetar alltså med att eleverna själva får hitta på historier till sin musik, för att sedan spela 

musik utifrån dessa historier. Bill menar att det kan vara banala historier men att det fungerar 

som ett verktyg för att få eleven att ”berätta någonting med musiken”. Bill lyfter ett liknande 

exempel när han berättar om hur han arbetar utifrån sin arbetsmiljö: 
 

Nu undervisar jag i ett rum utan fönster eller någonting, men på min förra arbetsplats så 

hade jag en fasad med glas från golv till tak. Det var guld att ha i undervisningen. Då 

kunde man använda det och säga ”okej kolla ut, känn in hur det ser ut ute och sen ta in 

det och spela så”. Nästa dag var det soligt, ”okej spela så”. Man använde då den 

stämningen för att kommunicera.  

 

Bills andra didaktiska exempel bygger såsom första exemplet på att utveckla eleven i att 

kommunicera genom musik. Vid de andra didaktiska exemplet Bill lyfter så berättar han att 

han då arbetar med sina elever utifrån arbetsmiljön, där eleven får titta ut genom ett stort 

fönster och ta in vädret, sedan applicera sina upplevelser av vädret på musicerandet.   

Bills bedömning av scennärvaro 
Bill upplever inga svårigheter i att som lärare bedöma scennärvaro. Han menar att man ser 

direkt på en elev om den är närvarande eller inte, men att det snarare är svårare att sätta ord på 

vad det är som gör att det ter sig på det viset.  
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Bill menar att när han ska bedöma scennärvaro så utgår han från vilka signaler eleven 

signalerar, samt huruvida eleven själv är medveten om vilka signaler den sänder ut.  

På frågan hur Bill tolkar och bedömer scennärvaro utifrån kursens styrdokument så säger Bill: 

 
På den där då på E-nivå för kurs 1 ser vi då så att man har terminredovisningar som vi har 

varje termin. De går till så att alla lärare är med och alla elever i den årskursen är med. 

När man spelar upp där så har man spelat i ett slutet sammanhang och man har spelat för 

lärare, samt för andra åskådare också, så då är man direkt uppe på en C-nivå. Sen finns 

det några få där det inte fungerar och då får de spela upp för oss lärare bara och då har 

man ju E där. 

 

Bill menar att på skolan han undervisar så brukar eleverna som spelar samma instrument, i 

samma årskurs spela upp för varandra samt lärare på något de kallar terminsredovisningar. 

Bill menar att då har eleven spelat för vänner samt lärare och har uppfyllt kriterierna för 

betyget C, de fall där eleverna emellertid inte klarar av det så får de spela för bara lärare på 

lektionstid och har då uppfyllt kriterierna för betyget E. Vidare i samtalet om bedömning så 

menar Bill att han lägger betoning på formuleringen tillfredställande i kursernas 

kunskapskrav. 

 
[N]ivån där något är tillfredställande är när eleven har tagit ansvar för att lära sig. Sen kan 

det vara så att det är en elev som har svårt för sig, men den [har] ändå har tagit ett ansvar 

för att öva. Sen kommer du som har en högskoleutbildning och spelar, men du har inte 

lagt manken till att studera in materialet ordentligt. Då att du spelar väldigt mycket bättre 

än de andra spelar ingen roll, för då har du inte tagit ditt ansvar och då är det inte med 

tillfredställande resultat. För den säger ju inte med tillfredställande resultat om vilken 

nivå det är på det utan tillfredställande resultat ser vi mer som att då har man försökt på 

riktigt och man skiter inte bara i det 

 

Angående huruvida ett uppspel är tillfredställande (som det formuleras i betygskriterierna), så 

menar Bill att det ligger i huruvida eleven har tar ansvar för sin instudering, Bill motiverar det 

med att Skolverkets dokument inte säger någonting vilken nivå tillfredställande är på. Bill 

menar alltså att begreppet tillfredsställande i kursplanen är baserat på elevens förkunskaper. 

När samtalet sedan går vidare så formulerar Bill sina upplevelser över formuleringarna i 

Skolverkets styrdokument: 
 

Sen är dom ju rätt flummiga kriterierna faktiskt. Det är synd att det inte finns någonting 

inom Skolverket som sätter en nivå. 

 

Bill utrycker här en önskan om tydliga ramar från Skolverket, här specifikt för nivå inom 

betygskriterierna.  

Niklas 
Sedan Niklas i början av 90-talet tog examen från musikhögskolan har han arbetat som gitarr- 

och musiklärare. Niklas har erfarenhet av både elgitarr- och akustisk gitarrundervisning på 

kulturskola, grundskola, samt gymnasiet. De senaste tio åren har Niklas arbetat som 

instrumental- och ensemblelärare på en gymnasieskola, och uppskattar själv att han undervisat 

cirka 200–300 elever i någon av instrumentalkurserna för estetiskt musikprogram på 

gymnasienivå. 
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Scennärvarons innebörd för Niklas 
När Niklas ska förklara vilken innebörd han lägger i begreppet scennärvaro funderar han 

mycket och länge men kommer fram till att det för honom handlar om kommunikation och 

vad man som musiker utstrålar.  
 

Hur man får fram konsten för en publik liksom. Hur man kommunicerar sitt uttryck med 

publiken. Men det kan ju också vara att man kommunicerar till en videopublik, alltså 

youtube eller en annan typ av publik. Eller att man spelar in, det är också en slags 

scennärvaro fast bara en ljudlig då … att man är lite flexibel i vad man levererar. Det 

beror ibland på vilken genre man spelar såklart, men att våga lyssna till vad som händer 

och agera därefter. Istället för att bara göra någonting man övat på. 

 

Niklas menar, att om man som musiker ska utstråla scennärvaro så måste denne musiker vara 

medveten om vad den gör på scenen, samt vara medveten om vad denne musikers sceniska 

agerande får för konsekvenser. Niklas lyfter även att man som musiker behöver vara flexibel 

och vara lyhörd i vad man levererar samt att man måste våga följa sina impulser. Niklas 

menar alltså att den viktigaste innebörden av scennärvaro är hur man som musiker för fram 

sitt estetiska uttryck baserat på vad som förväntas. Niklas lyfter som exempel att en musiker 

som spelar in sig själv utan publik, även den behöver en scennärvaro, detta för att musikern 

fortfarande behöver tänka över vad den utstrålar och sitt sceniska agerande. Men det är inte 

bara en flexibel musiker som behövs för att uppnå scennärvaro, utan det handlar även om en 

utstrålning och förmedling av diverse slag. 
 

En vilja att connecta, att få kontakt med sin lyssnare, varje person. Det känns som att den 

på scenen vill ha med sig varje person i publiken… alltså till exempel som KISS som 

band dom har ju en stor scenshow, men det är inte säkert att det är samma sak som att 

dom connectar med publiken. Och det blir ju en häftig upplevelse men det blir inte riktigt 

den här, det blir mer en teater, en inövad scennärvaro till skillnad från en scennärvaro 

som är mer så att det här märker man är en person som verkligen vill och vågar ta in 

publiken så att säga. 

 

Niklas menar alltså att scennärvaro även innefattar en vilja hos musikern att få kontakt med 

sin publik och en vilja att förmedla någonting. Niklas lyfter även att om man går på en stor 

arenakonsert med ett världsband som KISS får man en stor show men att den liknar mer en 

teatershow, men att det inte blir riktigt samma sak som en person som söker kontakt med 

publiken. Han upplever här KISS show mer likt en teater där han utrycker det som en ”inövad 

scennärvaro”. Denna inövade scennärvaro upplevs då som oäkta, då den inte ”tar in publiken” 

och agerar därefter. 

Scennärvarons roll i Niklas undervisning 
Niklas tycker att det är bra att scennärvaro står med som en aspekt av musicerandet. När han 

berättar om hur han tolkar Skolverkets kursplaner och elevens progression uttalar han sig 

såhär: 

 
Medan tvåan handlar mer om att man bygger repertoar och kommunicerar med en publik 

liksom, att man får ut sin musik… Jag tänker att ju längre man har kommit med sin 

musikaliska utveckling, ju mer fokuserar man på den sceniska närvaron. Medan i första 

kursen tycker jag kanske att det är mer fokus på hantverket, att man helt enkelt ska kunna 

vara förberedd för att kunna spela. Men visst är det bra att det finns med som en aspekt av 

spelet, tycker jag! 
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Niklas tolkar alltså kursplanerna för Instrument eller sång 1–3 som att Instrument eller sång 1 

är en nybörjarkurs där man lär sig hantverket, själva instrumentets speltekniska aspekter och 

audiella möjligheter. Medan påbyggnadskursen Instrument eller sång 2 handlar om att bygga 

repertoar. Niklas menar också att ju längre eleven har kommit i sin musikaliska utveckling 

desto mer relevant blir scennärvaron i undervisningen, därav avslutar han med att han tycker 

att det är bra att scennärvarons moment står med som en aspekt av spelet i styrdokumenten. 

 

Trots att Niklas upplever det som bra att scennärvaro finns med i styrdokumenten, så framgår 

det emellertid klart och tydligt i intervjun att Niklas anser att momentet scennärvaro är 

problematiskt.  Angående hur scennärvaro ter sig i hans undervisning så formulerar han sig 

såhär: 

 
Jag jobbar inte så aktivt med det, men det är precis som jag sa att jag tror att många av 

[oss] musiklärare har liksom inte själva fått jobba med det, och vi är ganska tråkiga själva 

när vi själva spelar. Men jag kan säga att jag skulle vilja utvecklas själv i att hitta 

strategier för att hjälpa elever om hur man utvecklar sin scennärvaro. För nu är det mer att 

man ser sina elever spela på konserter och [tänker] ”wow den här personen var riktigt kul 

att titta på’, och ’den här eleven ser ut att ha väldigt tråkigt”, men det är liksom ingenting 

som är min förtjänst utan snarare att det är något dom har snappat upp själva. Så där 

känner jag att jag inte har gjort vad man kanske kan göra som gitarrlärare.  

 

Niklas uttrycker här en avsaknad av kompetens angående scennärvaro som ett pedagogiskt 

moment och menar att det troligtvis är för att dagens musiklärare inte själva har fått arbeta 

med det i sin utbildning. Niklas lyfter emellertid att han själv skulle vilja utvecklas som 

mentor för scennärvaro som ett pedagogiskt moment. Niklas menar att han för tillfället inte 

alls tar till sig någon förtjänst för huruvida vissa elever utstrålar scennärvaro eller ej, samt att 

han inte känner att han gjort vad man som instrumentallärare kan göra för eleverna.  

Niklas bedömning av scennärvaro 
När Niklas pratar om hur han arbetar med bedömning i momentet scennärvaro så lyfter han 

först och främst att det alltid är problematiskt att bedöma konstnärliga utbildningar, på grund 

av att det är begränsat till lärarens personliga tycke och smak samt att det även gäller för 

scennärvaro då det går att uppleva på så olika sätt.  

 
[M]en man kan i alla fall konstatera att om konsten går ut till mottagaren så har man ju 

lyckats. Det kan ju inte vara meningen att man ska framträda utan att nå ut till publiken, 

för då har man misslyckats. 

 

Han avslutar sedan med att säga att meningen med att musicera alltid är att nå ut med sin 

musik till publiken och om konsten inte når till mottagaren (läraren i detta fall), då har 

musikern misslyckats med scennärvaron. Niklas upplever det alltså svårt att bedöma 

scennärvaro i och med att det är ett konstnärligt ämne, men att han någonstans lägger fokus i 

huruvida ett framträdande når fram till publiken, då han menar att ett framträdande är 

misslyckat om man inte lyckas just med detta. 
 

I och med Niklas upplevda problematiken kring scennärvaro, allt från en upplevd pedagogisk 

avsaknad till att det är svårt att bedöma konstnärliga ämnen, så resulterar även det i att det är 

problematik i bedömning av scennärvaro. 

 
När vi väl betygsätter och bedömer eleverna ifrån betygskriterierna så kan inte jag säga 

att jag fokuserar så mycket på scennärvaro utan snarare det musikaliska uttrycket i så fall 
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men det går väl ofta hand i hand i och för sig…Men jag kan inte säga att jag som lärare i 

det ämnet fokuserar så mycket på just scennärvaro så. 

 

Niklas menar att han inte fokuserar på scennärvaro vid bedömning utan snarare det 

musikaliska uttrycket och huruvida det musikaliska uttrycket når ut till publiken, någonting 

som Niklas i ett tidigare citat menar är sceniska uppträdandes mening, eller som han säger ” 

om konsten går ut till mottagaren så har man ju lyckats”. 

Jonathan 
Jonathan arbetar på en gymnasieskola, där han själv har varit med sedan uppstarten av det 

som i hans mening är ett relativt nyuppstartat estetiskt musikprogram. I och med att han har 

varit med sen uppstarten så har han undervisat i samtliga kurser för det estetiska 

musikprogrammet, men hans arbetsuppgifter har idag avsmalnat till att undervisa elgitarr- och 

akustisk gitarr, gehör och musiklära, samt lite estetisk kommunikation. Jonathan uppskattar 

själv att han undervisat cirka 40 elever i någon av instrumentalkurserna för estetiskt 

musikprogram på gymnasienivå. 

Scennärvarons innebörd för Jonathan 
När Jonathan ska förklara vilken innebörd han lägger i begreppet scennärvaro så nämner han 

att det finns flera olika aspekter av närvaro.  Men de viktigare variablerna är kommunikation 

och medvetenhet. 

 
Jag tänker på vad som händer när jag gör någonting på scenen. Att vara medveten, och 

man kan hitta flera olika spår där, närvaro i själva musiken jag spelar, alltså jag i 

förhållande till det jag spelar. Det finns också en närvaro i kommunikation till mina 

medmusiker jag spelar tillsammans med. Så finns det också närvaro i kommunikation 

med publiken. Sen finns det ju olika närvaro beroende på kultur, närvaro är 

genrerelaterat. Hur ska man vara och vad förväntas om man spelar en viss genre. 

 

Jonathan menar alltså att det handlar dels om kommunikation till sina medmusiker, men också 

att det handlar om kommunikationen med publiken. Jonathan belyser att kärnan i scennärvaro 

för honom är att man som musiker kan anpassa sig efter vad som förväntas, och att det där 

måste finnas en medvetenhet, samt att han vid flera av hans exempel om scennärvaro belyser 

just att det finns någon slags kommunikation.  

Scennärvarons roll i Jonathan undervisning 
Jonathan uttrycker att scennärvaro som ett didaktiskt moment inte sker konkret under hans 

instrumentalundervisning, utan att det framför allt sker i koppling till andra kurser, som t.ex. 

ensemble. I och med detta svar har scennärvaro en liten roll i hans instrumentalundervisning, 

men han uttrycker senare i intervjun att det har en större roll i andra ämnen. Jonathan tycker 

att det är bra i det stora hela att scennärvaro står med, då han anser att det är en viktig punkt 

för musiker att få ta del av så tidigt som möjligt, men uttrycker att han tycker att det även 

borde stå med i andra kurser och fungera som ett ämnesöverskridande moment. När Jonathan 

ska ge exempel på hur han arbetar med scennärvaro så pratar han nämligen om just olika 

ämnen och hur de går hand i hand med scennärvaro som ett ämnesöverskridande moment: 

 
Jag kan tycka att det är lite märkligt att det bara står med just i intrumentkurserna, och att 

det egentligen borde stå med i alla ämnen som hakar i varandra. För så tänker jag och vi 

försöker jobba ganska nära varandra i de olika kurserna. Om en elev till exempel jobbar 

med någonting i Ensemble så är jag väldigt öppen för att jobba med det på 

instrumentlektionerna. Eller på estetisk kommunikation så jobbar vi mycket med kopplat 

till ensemble för det faller sig naturligt för då jobbar vi med ett sceniskt projekt liksom, 
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om någonting ska framställas på scen på en konsert så är det också naturligt att jobba med 

det inom en kommunikationskurs för det hänger liksom ihop. Så där finns ju scennärvaro 

som jag tänker i alla de delar… 

 

Jonathan upplever alltså det som konstigt att scennärvaro inte står med i de andra 

musikkurserna som är besläktade med Instrument eller sång 1–3. Jonathan belyser att han 

tycker att det är lättare att arbeta med scennärvaro i de andra kurserna som sker i grupp. När 

Jonathan ska redogöra för hur momentet scennärvaro ter sig i de andra kurserna så utrycker 

han sig såhär: 

 
Då tycker jag det är lättare i ensemblesituationer så att säga i grupp. Då förbereder vi oss 

till exempel när vi har mindre konserter, lunchkonserter och så och då brukar vi ofta 

belysa just vikten av vad de förmedlar när det är på scen och hur de presenterar 

materialet. Att det är viktigt att dem inte tänker på vad de ska käka till middag liksom 

utan att man är där man är och nu gör vi det här. Och vi försöker göra så att när de går 

första instrumentkursen som gitarr i ettan då så har vi gemensam gitarrlektion i grupp 

tillsammans med de andra som läser samma instrument i samma årskurs, och då försöker 

jag återkomma till det viktiga i att vara närvarande precis där och då 

 

När Jonathan ska redogöra för hur momentet scennärvaro lärs ut i hans utbildning så sker det 

alltså främst i kurserna som läses i grupp. Han tar upp Ensemble lektionerna som exempel där 

han menar att de arbetar med hur musik framförs och lägger tyngden i vad man som grupp 

förmedlar för känsla med uppträdandet. Senare i intervjun så går Jonathan in mer på 

begreppet närvaro och hur det ter sig i hans undervisning: 

 
Även då för åhörarna så de kompisar som lyssnar att inte de fipplar på mobilen eller 

håller på med annat, av respekt inte minst i det sammanhanget. Utan här är de helt 

fokuserade på att lyssna för att sen även ge respons, så på det viset så jobbar vi med 

närvaro där, att liksom var där du är och gör det du gör. Och på ett sätt så blir det ju att 

bara det faktum att vi har en gitarrlektion där vi försöker vara fokuserade blir på ett sätt 

en övning i närvaro, inte scennärvaro men närvaro, och ja visst du har historia sen och du 

kanske ska ha ett prov sen men lägg det till sidan nu. Så på ett sätt så blir även det en 

övning kan man säga.  

 

Jonathan pratade här fritt i intervjun och kom in på orden närvarande och närvaro istället för 

scennärvaro. Jonathan benämner här också att åhörare behöver arbeta med närvaro för att 

koncentrera sig på det de gör där och då. Jonathan belyser avslutningsvis att hans lektioner på 

sätt och vis också arbetar med närvaro, utifrån Jonathans sätt att se på närvaro.  

Jonathans bedömning av scennärvaro 
Jonathan ser alltså scennärvaro som ett ämnesöverskridande moment, vidare i diskussionen 

om scennärvaro som ett ämnesöverskridande moment så ledde samtalet till bedömningen av 

scennärvaro och hur den ter sig i Jonathans undervisning.  

 
Min bedömning utifrån vad eleverna har visat blir också utifrån vad eleverna har visat i 

ensemble, estetisk kommunikation och Inså [Instrument eller sång] som är de tre kurserna 

som hänger ihop så. Men att bedömning och respons här tänker jag att så fort dom har 

gjort någonting utanför sina individuella lektioner, och spelar för vänner eller 

lunchkonsert och etc så försöker jag att alltid ge respons i form som inte bara är ”sjyst 

lirat”, eller ”bra spelat” liksom utan man försöker även pålysa aspekten om scennärvaro. 

Då kanske det blir mer ”shit vad bra ni spelade och vilken kommunikation ni hade.”, eller 

”vad bra ni förmedlade låten.”. 
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När Jonathan ska bedöma sina elever i momentet scennärvaro så ser han alltså även där till 

helheten, som en ämnesövergripande bedömning i det som han ser som ett 

ämnesöverskridande moment Jonathan menar att han arbetar mycket med att ge eleverna 

någon form av respons varje gång de spelat upp i någon form av öppnare sammanhang än 

klassrummet. Denna reform sker i verbal form för att uppmuntra eleven och för att ge en 

direkt feedback. Men vidare i samtal om bedömning så fick Jonathan prata fritt angående 

bedömning av momentet scennärvaro, och efter ett tag hamnade han i vad han själv upplever 

som problematiskt angående bedömningen. Han passade då på att vara ironisk och uttryckte 

sig komiskt i sina känslor om den problematiska bedömningen av kreativa ämnen. 

 
Jag tänker ibland att min utopi är att det bara skulle finnas godkänd och icke godkänd. 

Och där skulle kriterierna vara mer att det nästan inte fanns kriterier, sen förstår jag att 

det skulle vara extremt svårt med likvärdig bedömning kanske över hela Sverige, man 

kanske behöver vissa [kriterier] liksom. Men innehållet i kurserna kan vara lite stolpigt 

ibland, och utifrån ett elevperspektiv ganska oflexibelt. 

 

Denna utsaga baseras på att Jonathan har en önskan om tydliga ramar och direktiv ifrån 

Skolverket angående bedömning i kreativa ämnen. Jonathan lyfter även en inre önskan om att 

det bara skulle finnas godkänd, och icke godkänd på betygsskalan, samt att betygskriterier 

inte skulle finnas över huvud taget. Han lyfter detta ironiskt då han menar att han förstår att 

det skulle bli problematiskt med en likvärdig bedömning. Jonathan avslutar med att uttrycka 

att Skolverkets styrdokument ibland i alla fall är stolpiga och oflexibla. 

Torbi 
Torbi är en klassiskt skolad musiker vars huvudinstrument är fiol. Torbi har undervisat sedan 

tonåren och uppskattar själv att han undervisat strax under 100 elever i någon av 

instrumentalkurserna för estetiskt musikprogram på gymnasienivå. 

Scennärvarons innebörd för Torbi 
För Torbi är det ganska tydligt vad scennärvaro innebär då han kan utrycka sig mycket klart. 

Torbi lyfter att det finns som han ser det tre aspekter av scennärvaro. Torbi menar att man 

som musiker måste vara både (1) fysiskt och psykiskt närvarande för att uppnå en 

scennärvaro, att man behöver (2) ha ett samspel med publiken, och framför allt att (3) man 

som musiker behöver vara medveten om vad man sänder ut för signaler genom sitt sätt att 

agera på scenen. Vid intervjun så resonerade Torbi även över vilka faktorer som kan göra att 

man inte når ända fram till scennärvaro, då löd hans utsaga såhär: 

 
Det kan vara att man inte är tillräckligt förberedd… Då i de här fantastisk stunderna så 

har man full kontroll på musiken och man kan fokusera på vad man ger för visuellt är 

kanske fel ord men, vad man ger för signaler och uttryck, medan när det inte fungerar så 

fokuserar man kanske mer på att spela rätt.  

 

Torbi lyfter här alltså förberedelser som en viktig aspekt är att uppnå scennärvaro. Torbi 

menar att om man inte är tillräckligt förberedd så blir man inte trygg i sig själv och detta blir 

således problematiskt, framför allt för musicerandet och kommunikationen med publiken. 

Torbi menar att om man på scenen är nervös och orolig så finns det ingen tid över att 

kommunicera med publiken, då man fokuserar helt och hållet på att spela rätt.  

 

Vidare i samtalet så resonerar även Torbi likt de andra informanterna om vilken roll publiken 

spelar angående scennärvaro, där det visade sig att publiken var för Torbi en nödvändighet för 

att uppnå scennärvaro. 
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Man kan ju inte ge någonting om man inte har någon att ge det till… och det är ju det 

man vill egentligen, att förmedla något. Om det nu är känslor eller teknisk excellens så 

vill man ju ge någonting till sin publik. Och dom sitter ju där för att få någonting av dig.  

 

För Torbi är publiken alltså en nödvändighet för att scennärvaro ska uppnås. Torbi menar att 

man som musiker måste vilja ge någonting och att ifall det inte finns någon publik så finns 

det ingen mottagare. Scennärvaro enligt Torbi är alltså ett givande och tagande och fungerar 

inte utan båda parter.  

Scennärvarons roll i Torbis undervisning 
I samtalet om scennärvaro i Torbis undervisning återkommer han flertalet gånger till att det 

har en väldigt stor och viktig roll i hans undervisning, då Torbi menar att hans huvudsakliga 

uppgift är att få eleven att trivas på scenen och känna sig trygg. När jag frågade hur han 

arbetar för att uppnå detta så svarade han: 

 
Vi pratar en hel del om scennärvaro. Vad är det som gör eleven nervös, och vad man ger 

för intryck när man går in på scen, hur känns det, och vad kan man koncentrera sig på för 

att det ska bli bra? Sen försöker jag alltid några gånger per termin se till att eleverna får 

spela för varandra. Då får eleven spela det man har att spela och det behöver inte vara 

färdigt utan då får man känna på känslan att spela inför andra eftersom det är det vi övar 

för…Så hur man beter sig innan och under det man spelar påverkar också det väldigt 

mycket. Och just det att sätta en stämning i musiken, det nämner jag ofta för eleverna att 

stämningen på ett visst ställe är väldigt viktigt. Och hur dom då står eller agerar det hör 

också till. 

 

Torbi och hans elever samtalar alltså mycket kring upplevelser av scenuppträdande. Torbi 

jobbar även med att låta sina elever spela upp för varandra för att få känna känslan av 

uppspel. En viktig konkret aspekt Torbi ofta använder sig av när han arbetar med scennärvaro 

med elever är att han försöker få eleven att skapa en stämning kring musiken som ska vara 

autentisk för uppförandet, detta för att beröra åhörare. Men framförallt, så ligger fokus i att 

samtala om scennärvaro, hur det känns och hur man som musiker ter sig både på och innan 

man går upp på scenen. 

Torbis bedömning av scennärvaro 
När intervjun berör kursplaner är Torbi rak och ärlig med vad han tycker. Torbi upplever stora 

problem med kursplaner i de kreativa ämnena överlag. Han utrycker exempelvis ”Men jag har 

egentligen inte några åsikter för kursplanerna, eftersom jag heller inte själv följer kursplaner”. 

Torbi menar att formuleringarna i betygskriterierna är svepande, samt att bedömning av 

betygstättning i estetiska ämnen är irrelevant.  
 

Med sådana här svepande formuleringar så hade jag kunnat sätta vilket betyg jag vill i 

alla fall… Om jag skulle få bestämma så skulle det inte vara någon betygsbedömning alls 

i de här ämnena, för det är så otroligt irrelevant. Men så som skolan ser ut idag så ska ju 

allt bedömas, och vem har nytta av det? 

 

Torbi upplever alltså en problematik kring bedömning av instrumentalkurserna över huvud 

taget och lyfter främst två problem. Det första är att Torbi upplever att det är otydliga 

formuleringar i styrdokumenten, det andra är att det blir problem med att låta en strikt modell 

styra all undervisning där elever har olika förutsättningar utifrån förkunskaper. När Torbi 

bedömer sina elever utgår han alltså inte utifrån styrdokumenten, då han finner det irrelevant. 
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Analys 

Här näst presenteras en analys gjord utifrån ett fenomenografiskt arbetssätt. Analysen 

presenteras utifrån rubrikerna Innebörden av scennärvaro, Scennärvarons roll i 

undervisningen, samt Bedömning av scennärvaro, vilket är de grupperingar som skapats i 

analysen av studiens resultat. Lik- och olikheter av informanternas upplevelser kring 

grupperingarna lyfts för att sedan summeras med en sammanfattning i slutet av varje rubrik.  

Innebörden av scennärvaro 
Samtliga informanter är av uppfattningen att scennärvaro innebär att det hos musikern finns 

en medvetenhet i vad denne musiker sänder ut för signaler, samt vilka konsekvenser dessa 

signaler kan ge för musicerandet. Vid resultatpresentationen belystes även att samtliga 

publikens roll i scennärvaron och här var samtliga informanter av uppfattningen att man som 

musiker måste kommunicera ha en förmåga att kunna med sin publik. En uppfattning som 

framkommit är att publiken kommunicerar minst lika mycket som musikern gör, detta genom 

publikens sätt att agera, samt att det finns en risk att musikern påverkas av publikens signaler. 

Här upplevs emellertid inte att publiken är medverkande i scennärvaron, även om publiken 

kan påverka som en yttre faktor. Här sker alltså en kommunikation mellan musiker och 

publik.  En annan uppfattning som lyfts om publikens roll, är att det viktigaste hos musikern 

är att det finns en strävan hos musikern att vilja få kontakt med sin publik, detta är således likt 

den förstnämnda uppfattningen i och med att det måste finnas en kommunikation mellan 

publik och musiker. En tredje uppfattning som framkommit om publikens roll är att publiken 

är en nödvändighet. Här är uppfattningen att det finns ett kriterium som säger att musikern 

måste vilja förmedlan någonting till publiken. Denna förmedling går att likna med den andra 

uppfattningen om att musikern måste sträva efter att få en kontakt med publiken.  

 

Utifrån samtliga uppfattningar om innebörden av scennärvaro kan konstateras att det i 

innebörden ligger en medvetenhet hos musikern, samt en förmåga att kommunicera till en 

publik, därav blir just scenisk medvetenhet och kommunikation essensen (kärnan) av 

scennärvarons innebörd. 

Scennärvarons roll i undervisningen 
Även om det går att analysera fram liknande aspekter i uppfattningarna, så var resultatet av 

vilken roll scennärvarons pedagogiska moment har i undervisningen inte särskilt enhetlig.  

Två av informanterna har uppfattningen att scennärvaro spelar en stor och viktig roll i deras 

instrumentalundervisning, medan de andra två informanterna är av uppfattningen att det 

spelar en ytterst liten roll. Vid den ena läraren som är av uppfattningen scennärvaro spelaren 

en stor roll så fokuseras undervisningen väldigt mycket på förberedelser samt kommunikation 

inför musicerandet på scenen. Undervisningen arbetar med speltekniska och musikaliska 

förberedelser för att eleven ska kunna kommunicera med sitt instrument, vilket således leder 

till att scennärvaro genomsyrar undervisningen, då denna lärare informanten som är av denna 

uppfattning själv angående scennärvarons innebörd yrkar på att kommunikation är den 

viktigaste aspekten av scennärvaro. Den andra informanten som var av uppfattning att 

scennärvaro spelar en stor roll hans undervisning arbetar även den med att förbereda eleven 

för att musicera på en scen. Denna andra informant är emellertid av uppfattningen att 

instrumentallärares huvudsakliga uppgift är att få eleven att fatta tycke för att musicera på 

scenen. Denna andra uppfattning om scennärvarons roll i undervisningen sker likt den förstas 

uppfattning genom att förbereda eleven speltekniskt, men den senare nämnda uppfattningen 

lyfter även att undervisningen fokuserar på att förbereda eleven mentalt med vad som väntas 

av eleven på scenen och hur man når dit.  En uppfattning som lyfts som skiljer sig från de 

andra är att scennärvaro i instrumentalundervisning anses vara ett svårt moment och att det 
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därför lämpar sig bättre i andra kurser, som t.ex. Estetisk kommunikation, eller Ensemble. Här 

upplevs därför att det inte läggs någon större vikt vid scennärvaro på instrumentallektionerna, 

men att det ändå ingår i elevernas undervisning genom de andra kurserna (Estetisk 

kommunikation och Ensemble). När informanten som är av den sistnämnda uppfattningen 

arbetar med scennärvaro i de andra kurserna, fokuserar undervisningen på vikten av 

signalerna man som musiker sänder ut och vilka konsekvenser de får, samt att få ensemblerna 

att vilja någonting med sin musik. Denna informant är alltså av upplevelsen att eleverna 

arbetar med scennärvaro utifrån essensen av scennärvarons innebörd, men att det sker i andra 

kurser än instrumentalkurserna.  

 

Den uppfattning som kraftigast skiljer sig från de andra är den som lyfter att den inte arbetar 

med scennärvaro i sin undervisning, på grund av brist på pedagogisk kompetens. Informanten 

bakom denna uppfattning är också av uppfattningen att det är vanligt att musiklärare överlag 

fokuserar mer på det klingande resultatet, än hur musiken faktiskt framförs. Här drogs också 

en parallell till att det handlar om en kunskapslucka hos lärarna. Denna utsaga motiveras 

genom att scennärvaro som didaktiskt moment inte har lyfts under informantens utbildning 

eller på någon fortbildningskurs under hans yrkesverksamma år, och att det är just därför 

scennärvarons roll i hans undervisning ser ut som den gör.  

 

Sammanfattningsvis är två av informanterna av uppfattningen att scennärvaro spelar en stor 

och viktig roll i deras instrumentalundervisning, där de arbetar med att förbereda sina elever 

med att klara av att förmedla sin konst på scenen. En tredje uppfattning är att scennärvaro är 

svårt att arbeta med på instrumentalundervisningen, och arbetar därför med scennärvaro i 

andra kurser. Avslutningsvis finns en sista uppfattning om att scennärvaro som ett 

pedagogiskt moment inte behärskas pedagogiskt, vilket resulterar i att musikläraren inte 

arbetar med momentet. I och med att tre av informanterna delar uppfattning om att de på 

något sätt arbetar med att förbereda sina elever inför hur de ska vara på scenen, blir essensen 

av hur informanterna arbetar med scennärvaro: att utveckla elevens förmåga att vara 

medveten om sina sceniska val. 

Bedömning av scennärvaro 
Uppfattningarna om bedömning av scennärvaro tyder på att eleverna bedöms utifrån olika 

aspekter, då samtliga uppfattningar skiljer sig i vilka aspekter som bedöms. 

 

En informant är av uppfattningen att det som bedöms är huruvida eleven signalerar 

utstrålning, samt huruvida eleven i fråga är medveten om detta. Denna uppfattning är således 

att det som bedöms är huruvida eleven utåt kan utstråla medvetna val, en aspekt av det som är 

scennärvarons innebörd. Rent konkret när scennärvaro bedöms här så läggs betoningen på 

begreppet tillfredställande i kunskapskraven för aktuell kurs. Informanten är av uppfattningen 

att när eleven presterar på sin högsta nivå, då presterar eleven tillfredställande. Eleven måste 

”göra jobbet” som informantens utsaga löd. En elev som är ambitiös och presterar sitt bästa 

uppnår då tillfredställande och får således ett högre betyg, medan en elev som inte tar sitt 

ansvar vid instudering inte uppnår tillfredställande och får således ett lägre betyg. En annan 

uppfattning om bedömningen av scennärvaro är att man bedömer eleverna utifrån de intryck 

man som lärare fått av eleven från de gemensamma kurserna Ensemble, Instrument eller sång, 

samt Estetisk kommunikation. Vid denna uppfattning väljer då läraren att fokusera på 

huruvida eleven/eleverna lyckas förmedla sin musik till åhöraren. Det finns alltså en likhet 

mellan de båda uppfattningarna i att de i sin bedömning utgår från en slags utstrålning hos 

eleven, men den första uppfattningen fokuserar mer på begreppet tillfredställande i 

betygskriterierna, medan den andra uppfattningen fokuserar på den helhetsbild som 
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presenteras av den musikaliska upplevelsen. En annan uppfattning som presenteras är att man 

som lärare inte bedömer eleverna utifrån scennärvaro då man inte fokuserar på hur musik 

framförs, utan man fokuserar snarare på själva slutprodukten, det klingande resultatet. Här 

menas att man bedömer hur det låter i slutändan, men inte hur man som musiker når dit. 

Denna uppfattning om bedömning går att likna med den andra uppfattningen om bedömning i 

det att båda bedömer kvalitén av en musikalisk produkt, men den andra uppfattningen yttrar 

sig i att man bedömer hur en låt framförs, medan den sista bedömer hur det låter.  

 

Den sista uppfattningen om bedömning av scennärvaro som lyfts i resultatdelen är mer 

abstrakt då det finns ett komplext förhållande till styrdokument i konstnärliga ämnen. Denna 

uppfattning är att styrdokumenten är i vägen och hämmar eleven, genom främst två aspekter. 

Det första är att styrdokumenten innehåller svepande formuleringar och de andra är att man 

inte kan skapa en strikt modell för hur man blir en bra musiker, detta främst för att alla elever 

har olika förutsättningar. Därför väljer informanten med denna uppfattning att frångå 

styrdokumenten helt i sin bedömning då uppfattningen är att styrdokumenten är irrelevanta. 

 

Men även om den sistnämnda uppfattningen urskiljer sig i sina bedömningar så är 

informanten i fråga fortfarande inte ensam om att uppleva en problematik i bedömningen av 

instrumentkurserna. Alla informanter är av uppfattningen att det finns en problematik i all 

form av bedömning av kreativa ämnen. En utsaga som lyfts av två informanter är en önskan 

om konkreta direktiv om nivåbedömning från skolverket, medan det även finns en upplevelse 

från en annan informant om att all bedömning i kreativa ämnen är problematisk då det i 

slutändan handlar om tycke och smak.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatanalysen att informanterna utgår från olika aspekter i sin 

bedömning av scennärvaro. Den ena upplevelsen är att man utgår från begreppet 

tillfredställande i kunskapskraven, samt vilken utstrålning eleven har. En annan upplevelse är 

att man bedömer hur musik förmedlas, medan en tredje uppfattning är att man bedömer 

musikens klingande resultat, alltså vad som förmedlas. Avslutningsvis väljer en sista 

informant att frångå styrdokumenten då styrdokumenten upplevs som irrelevanta. Alla 

informanter delar uppfattningen att det är problematiskt med bedömningen, men det handlar 

inte om just bedömning av scennärvaro i sig utan snarare en problematik kring bedömning i 

kreativa ämnen över lag. Den främsta upplevelsen som kommer till uttryck om varför det 

finns en problematik i bedömningen är att det från Skolverket inte finns konkreta direktiv om 

nivå i kunskapskraven.  

 

I och med att samtliga upplevelser om bedömning av scennärvaro innefattar olika aspekter så 

finner jag ej någon gemensam punkt i hur själva bedömningen sker. Detta gör att essensen för 

bedömning av scennärvaro, i alla fall i denna studie blir att alla informanter bedömer 

scennärvaro utifrån olika aspekter, samt att de alla upplever en avsaknad av konkreta direktiv 

från skolverket angående bedömning i fråga. 
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DISKUSSION  
I denna avslutande del återges först studiens syftesformulering, åtföljt av en sammanfattning 

av det resultat som framkommit i studien. Därefter diskuteras resultatet och slutsatserna i 

studien i relation till litteratur jag tagit upp i Bakgrund och tidigare forskning. Till sist följer 

en avslutande reflektion kring mina metodologiska val, samt mina förslag till vidare 

forskning. 

 

Syftet med studien är att undersöka scennärvaro som begrepp, samt hur det kommer till 

uttryck i instrumentalundervisning på gymnasiets estetiska musikprogram. Studiens avsikt var 

att få svar på vilken innebörd verksamma lärare i kurserna Instrument eller sång 1–3 lägger i 

begreppet scennärvaro, samt ifall de arbetar med scennärvaro i kurserna Instrument eller sång 

1–3, och i så fall hur detta ter sig. Jag hade även som intention att undersöka ifall dessa lärare 

bedömer scennärvaro, och i såna fall hur detta sker.  Undersökningens resultat visar att 

samtliga av studiens informanter är av uppfattningen att det finns flera aspekter av 

scennärvaro, men att det i sak är två aspekter som väger tyngst angående scennärvarons 

innebörd. Den första är att det hos musikern måste finnas en medvetenhet i dennes sceniska 

val och den andra är att det måste finnas en förmåga av att kunna kommunicera med publiken. 

Det fanns olika uppfattningar om hur scennärvaron ter sig i undervisningen, men den 

gemensamma punkten här var att lärarna arbetar med att förbereda eleven utifrån de två 

aspekterna de tyckte var viktigast i begreppet scennärvaro. Det framkom även att essensen av 

bedömning av scennärvaro var att de alla bedömer ur olika aspekter, samt att lärarna saknar 

konkreta direktiv ifrån Skolverket i hur och vad som ska bedömas. 

Scennärvaro, ett sceniskt agerande eller ett sinnestillstånd? 
Studien visar att den innebörd som informanterna lägger i begreppet scennärvaro främst 

består av två aspekter. Det handlar (1) om att musikern måste ha en medvetenhet om de 

sceniska val den gör, samt dess påföljder och (2) att musikern besitter en förmåga av att 

kunna kommunicera med sin publik. Båda dessa punkter handlar om någonting en musiker 

gör, ett utförande. Om man går till den litteratur om scennärvaro som lyfts i Bakgrund så är 

det inte i detta sammanhang Lundeberg (1998) eller Nachmanovitch (1990) pratar om 

scennärvaro. Båda dessa författare menar att scennärvaro är ett sinnestillstånd man som 

musiker kan hamna i under vissa omständigheter, där man som musiker hamnar i ett slags 

musikaliskt nirvana. Om man däremot går till forskare inom teaterpedagogik och jämför med 

Fischer-Lichtes (2012) syn på närvaro så verkar det vara mer likt vad min studie visar, då 

Fischer-Lichte pratar om en medvetenhet i att förkroppsliga en tanke. Fischer-Lichte menar 

att man genom att tänka en tanke och sedan förkroppsliga den i någon form av rörelse upplevs 

utstråla närvaro, detta sker genom en medvetenhet av kroppen och just på grund av denna 

medvetenhet så går det Fischer-Lichte skriver att likna med vad min studie kommit fram till 

mer än både Lundeberg (1998) eller Nachmanovitch (1990).  När Ahlstrand (2014), också 

hon teaterpedagogisk forskare, skriver om hur man får kontakt med publiken så menar hon att 

förmåga att lyssna och ta in signaler och agera utefter det är de viktigaste faktorerna. Att 

kunna lyssna och ta in signaler kräver en medvetenhet, samt en en förmåga av 

kommunikation, därför är även Ahlstrands (2014) syn på sceniskt agerande närmre studiens 

resultat av begreppet scennärvaro, än vad både Lundeberg (1998) eller Nachmanovitch (1990) 

är. Detta betyder alltså att denna studies resultat av begreppet scennärvaro, är närmre den 

teaterpedagogiska forskningen (Ahlstrand 2014; Fischer-Lichte 2012), än den bakgrund som 

lyfts av musiker (Lundeberg 1998; Nachmanovitch 1990). Om man även tittar på årtalen på 

dessa källor så visar det att den bakgrund som lyfts från musiksidan är från 1990-talet, medan 

den teaterpedagogiska forskningen som lyfts är från 2010-talet, detta visar på hur föråldrad 
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litteraturen på musiksidan är och att musikforskningen är i stort behov av att utforska 

scennärvaro.  

Likvärdig bedömning av scennärvaro, eller? 
Att bedöma scennärvaro är någonting som uppfattas som problematiskt av mina informanter. 

Vid analys av det empiriska materialet var det först svårt att hitta en gemensam punkt för att 

hitta essensen av bedömningen, detta för att alla uppfattningar om bedömning av scennärvaro 

var att man bedömer olika aspekter, där alla informanter hade var sitt sätt att tänka. Slutligen 

kom jag i min analys av det empiriska materialet fram till att essensen av bedömningen av 

scennärvaro är att alla lärare i studien bedömer scennärvaro utifrån olika aspekter, samt att det 

finns en önskan hos informanterna om konkreta direktiv ifrån Skolverket i vad och hur det ska 

bedömas i musikämnena på estetiskt musikprogram för gymnasiet. Men frågan jag ställer mig 

är ifall bedömningen av elevernas scennärvaro är likvärdig när de bedöms utifrån olika 

aspekter, och ifall det inte är så, varför har det blivit såhär och hur kan man motverka detta? 

Svaret ligger i troligtvis i informanternas utsagor om en önskan av konkreta direktiv om hur 

och vad som ska bedömas. Skulle dessa konkreta direktiv finnas så skulle lärarna inte behöva 

tolka styrdokumenten så pass mycket så att de alla bedömer ur olika aspekter och problemet 

skulle vara löst. Som det ser ut just nu så behöver lärarna tolka styrdokumenten i så pass hög 

grad att det finns en risk att bedömning mellan olika skolenheter inte blir likvärdig, eftersom 

bedömningen inte utgår från samma aspekter.  

 

I kunskapskraven kan man se att det som skiljer för ett högre betyg är att man spelar för ett 

mer öppet sammanhang. Däremot finns det inte någon progression i den musikaliska kvalitén, 

i alla fall inte ordagrant (se Bakgrund och tidigare forskning, Scennärvaro i kursplanen). Det 

som skulle kunna göra skillnad är begreppet tillfredställande i formuleringen ”Eleven 

medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i öppna, 

offentliga sammanhang.” (Skolverket 2011a, s.16). Men vad betyder egentligen 

tillfredställande i denna formulering? Den ena utav de fyra uppfattningar som lyfts i studiens 

resultat är att det är utifrån just begreppet tillfredställande man bedömer scennärvaro, här 

menas att när en elev är ambitiös och gör sitt bästa så är det tillfredställande. Men det är 

endast en tolkning av Skolverkets styrdokument. Det skulle likväl kunna tolkas som att 

tillfredställande för mig som åhörare är att jag då vill bli tillfredsställd musikaliskt. En annan 

av de fyra uppfattningarna är att styrdokumenten innehåller så svepande formuleringar, att 

man har valt att frångå styrdokumenten helt och hållet. Den tredje och den fjärde 

uppfattningen bedömer båda den musikaliska redovisningen, det slutgiltiga resultatet. 

Emellertid ligger tyngden i hur det låter när scennärvaro bedöms i den ena uppfattningen, 

medan den sista uppfattningen även den bedömer hur det låter men också hur det framförs. 

Dessa fyra uppfattningar har skapats utifrån den tolkning som lärarna måste göra utifrån 

styrdokumenten och jag menar att om inte informanternas önskan om konkreta direktiv 

angående bedömning uppföljs så kan detta resultera till att en likvärdig bedömning uteblir. 

 

Hur det låter eller hur det spelas? 
Angående bedömning så var varken de autentiska bedömningarna (Gipps 1995; Jönsson 

2010) eller Lindströms (2002) tankar om att bedöma process eller produkt någonting som 

nämndes, detta var för att det var intervjuerna var semistrukturerade där informanterna fick 

prata fritt, och ingen av samtliga informanter lyfte något av detta under samtalen, därav drar 

jag slutsatsen att informanterna inte är av uppfattningen att detta är ett större problem 

angående bedömningen av scennärvaro. Något som emellertid lyfts är att det finns två skilda 

uppfattningar om att man ska bedöma (1) hur det låter, eller (2) hur det låter samt hur det 
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framförs. Men om man går till Lindström som menar att både process och produkt bör 

bedömas då det är en så stor del av arbetet, bör inte då både hur musiken låter samt hur det 

framförs bedömas utifrån samma grunder? Även detta leder tillbaka till att det sker en 

tolkning från läraren i hur och vad som ska bedömas, då det inte finns klara direktiv från 

Skolverket i frågan.  

Slutsatser 
Ett utav de argument jag hade för studien, som även lyfts under Bakgrund, Scennärvaro i 

kursplanen är att själva begreppet scennärvaro endast benämns i kurserna Instrument eller 

sång 1–3 (Skolverket 2011a). Jag återgav emellertid att det fanns formuleringar i 

kursplanerna för andra kurser som var snarlika scennärvaro som t.ex. ”Möte med publik eller 

betraktare” (Skolverket 2011b, s.3) i kursen Estetisk kommunikation 1, eller 

”…kommunikation vid framträdande inför publik…” (Skolverket 2011a, s.6) i kursen 

Ensemble 1, eller ”…kommunikation vid framträdande inför publik…” (Skolverket 2011a, 

s.10) i kursen Ensemble med körsång 1. Om man betänker essensen av uppfattningarna 

gällande innebörden av scennärvaro så är denna att musikern/eleven ska ha en medvetenhet 

samt en förmåga av att kunna kommunicera. När jag begrundar denna essens ytterligare, så är 

lärarnas uppfattning alltså att när man arbetar med att utveckla elevens kommunikativa 

förmåga, så arbetar man även med att utveckla en av de två viktigaste aspekterna i 

scennärvaro. Detta gör således att när man i kursen Estetisk kommunikation 1 arbetar med 

”Möte med publik eller betraktare” (Skolverket 2011b, s.3), eller i någon av kurserna 

Ensemble 1 eller Ensemble med körsång 1 arbetar utifrån den gemensamma punkten 

”…kommunikation vid framträdande inför publik…” (Skolverket 2011a, s.6; Skolverket 

2011a, s.10) så arbetar man även indirekt med en aspekt av scennärvaro. Detta betyder alltså, 

att det är inte enbart i Instrument eller sång 1–3 man undervisar scennärvaro, utan det 

genomsyrar hela utbildningen för det estetiska musikprogrammet på gymnasiet. Men om det 

nu är så att scennärvaro genomsyrar alla dessa kurser, vad fyller då begreppet scennärvaro i 

kursplanen för funktion? Tittar vi på det centrala innehållet i Instrument eller sång 1 så står 

det: 

 
”Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av program och 

medverkande, scennärvaro.” (Skolverket 2011a, s.15.) 

 

Om man bryter ner denna punkt till tre delar så blir det (1) Grundläggande principer för att 

möta publik, (2) ett exempel på vad del 1 i meningen säger, samt (3) scennärvaro. Men ifall 

(1) grundläggande principer för att möta publik, är scennärvaro, vad fyller då den tredje delen 

av meningen för funktion? Vilken del berör (3) scennärvaro som inte (1) grundläggande 

principer för att möta publik fyller? Om man gör en tolkning av denna formulering från 

styrdokumentet utifrån studiens resultat, så skulle man kunna säga att det i styrdokumentet 

likväl kan stryka ordet ”scennärvaro”, då begreppet scennärvaro även innefattar den 

”grundläggande principerna i att möta publik” (Skolverket 2011a, s.15).  

Eventuella påföljder 
Med denna studies resultat i åtanke finns, som jag ser det, två tänkbara påföljder av 

scennärvaro som ett pedagogiskt moment: 
1. Scennärvarons (o)jämlika bedömning 

2. Scennärvaro som ett förvirrande moment 

Enligt Zandén (2010) så är lärarens huvuduppdrag att underlätta för elevers lärande genom att 

möjliggöra lärosituationer, samt ge återkoppling i samband med bedömning. Som jag ser det 

utifrån denna studies resultat så visar essensen av bedömning av scennärvaro, att samtliga 
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bedömer scennärvaro utifrån olika aspekter, vilket kan leda till en bedömning som inte är 

jämlik, samt att den återkoppling Zandén eftersträvar kan bli frånvarande. 

Den andra punkten i tänkbara påföljder grundar sig i det som tidigare lyfts i rubriken 

Diskussion, Studiens slutsats. Ifall essensen av scennärvaro är kommunikation, men 

kommunikation redan står med som en egen formulering, vad fyller begreppet scennärvaro 

för funktion i styrdokumentet för kursen Instrument eller sång 1–3? Och de kurser där 

scennärvaro inte står med, vad skiljer de från de kurser där det står med? Det blir högst 

förvirrande vilken funktion begreppet har, vilket i sin tur kan leda till en förvirring hos läraren 

när den ska ”lära ut” momentet scennärvaro. 

 

En utav uppfattningarna som kom fram i studien var att scennärvaro inte undervisades under 

dennes lektioner då det anses vara ett moment som inte pedagogiskt behärskas. Detta skulle 

kunna vara (1) för att det musikpedagogiska fältet ligger efter i forskningen om scennärvaro, i 

alla fall om man jämför med det teaterpedagogiska forskningsfältet, eller för att (2) det saknas 

tydliga direktiv ifrån Skolverket om vad och hur det ska läras ut och bedömas. 

 

Avslutande reflektion 
I denna sista del av uppsatsen sker en avslutande reflektion där jag reflekterar över de 

metodologiska val som gjorts genom studiens genomförande. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning. 

 

Intentionen i denna studie var att undersöka musiklärares upplevelser kring fenomenet 

scennärvaro som ett pedagogiskt moment, med utgångspunkt ifrån Skolverkets kursplaner i 

kurserna Instrument eller sång 1–3. Eftersom jag var intresserad av just individers upplevelser 

kring ett fenomen passade metodansatsen fenomenografi bra som utgångspunkt, då det är just 

individens upplevelser kring ett fenomen som fenomenografi intresserar sig av. Användandet 

av fenomenografi som metodansats gav både för- och nackdelar, men i det stora hela var 

fenomenografi som metodansats ett lyckat val för denna studie. Den största fördelen med 

fenomenografi som metodansats i denna studie var att jag lyckades lyfta informanternas olika 

upplevelser kring fenomenet scennärvaro som ett pedagogiskt moment, vilket var min 

intention. En annan fördel med användandet av fenomenografi för denna studie var att jag 

kunde lyfta fram olika upplevelser kring fenomenet och jämföra hur informanternas 

upplevelser står mot varandra, detta gav sedan ett bra underlag för en problematisering i 

diskussionen. Ännu en fördel var också att den fenomenografiska metodansatsen var 

systematisk och tydlig, vilket gjorde att jag i studiens genomförande hade konkreta ramar för 

vad, samt hur någonting i studien skulle genomföras. 

 

Tidigare i texten (se Metod, Fenomenografi) lyfte jag två eventuella problem med 

användandet av fenomenografi utifrån Dahlgren och Johansson (2011). Dahlgren och 

Johansson menar att dem ena problematiken är att man som forskare aldrig kan vara säker på 

att upptäcka alla tänkbara uppfattningar/upplevelser hos informanten. Medan den andra 

problematiken var att man som forskare i en fenomenografisk studie ska försöka förstå en 

annan persons upplevelser, någonting som är svårt för forskaren då man lätt blir färgad av 

sina egna erfarenheter. Angående den senare problematiken så upplevde jag inga problem i att 

förstå informanternas upplevelser eller analysera deras utsagor. Detta för att jag i intervjuerna 

fick sitta länge med informanterna vilket gav mig en förståelse för deras upplevelser, samt att 

informanterna i intervjuerna fick ett stort utrymme av att uttrycka sig vilket underlättade för 

min förståelse. Angående den första problematiken från Dahlgren och Johansson så upplevde 

jag en problematik i huruvida jag som forskare fick tillgång till alla tänkbara upplevelser från 
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informanterna. Denna problematik grundar sig emellertid på studiens intervjuer, detta för att 

de var de första intervjuerna jag genomförde och således kunde intervjuerna ha utvecklats 

mer. En nämnvärd problematik här var att jag egentligen i studien gärna hade använt mig av 

flera informanter, då det säkerligen hade lett till att studien framkommit till flera 

uppfattningar. Jag upplevde emellertid inte det genomförbart med fler informanter i och med 

studiens begränsade storlek. Det jag upplevde problematiskt med intervjuerna var de 

halvstrukturerade, tematiska intervjuerna. Fördelen med dessa intervjuer är att man under 

samtalets gång kan forma intervjun och spinna vidare på informantens utsagor, detta upplevde 

jag fungerade bra under intervjuns gång men i transkriptionsprocessen så föll jag ofta tillbaka 

till tanken ”varför frågade jag inte det här”? Man kan aldrig veta helt säker hur studiens 

resultat då hade sett ut, men det skulle absolut kunna vara så att jag gick miste om en del av 

informanternas upplevelser när jag inte ställde vissa frågor kunde ställt. En av de frågor jag 

ångrar att jag inte ställde var huruvida informanten i sin undervisning arbetar med 

scennärvaro utifrån det som för informanten var kärnan i scennärvaro, och det skulle kunna 

vara så att studien hade haft andra svar på frågan om scennärvarons roll i undervisningen.  

Emellertid tycker jag fortfarande att de kvalitativa intervjuerna fungerade bra för studien då 

jag i lugn och ro kunde sitta ner med informanterna och skapa personlig kontakt med dem. 

Jag tyckte även att det fungerade bra att informanterna i intervjuerna fick prata ganska fritt, då 

det är deras egna upplevelser de delade med sig av, någonting som skulle kunna upplevas 

alltför personligt för informanten. Men i och med att informanterna fick prata fritt berättade 

de endast de uppfattningar de själva valde att dela med sig av. 

 

Jag vet fortfarande inte vad scennärvaro är, utan bara hur begreppet upplevs av lärarna. 

Lärarnas uppfattning av begreppet scennärvaro är att det är ett utförande av en musiker, likt 

ett verb. Men är scennärvaro ett verb, att scennärvara?  Denna krock är en av flera som gör att 

begreppet scennärvaro i Skolverkets styrdokument blir problematiskt. Därför är ett förslag till 

vidare forskning att göra en fenomenologisk studie kring begreppet scennärvaro för att ta reda 

på vad scennärvaro faktiskt är, för att således kunna förklara vad som skiljer begreppet 

scennärvaro i styrdokumenten från formuleringarna om att eleven ska visa på 

”…kommunikation vid framträdande inför publik…” (Skolverket 2011a, s.6; Skolverket 

2011a, s.10). Det skulle även vara intressant att studera hur andra grupper ser på begreppet 

scennärvaro, exempelvis elever, musiker, åhörare för att sedan jämföra med denna studies 

resultat.  

 

Slutningsvis så vill jag återigen belysa att scennärvaro alltså är ett begrepp, som enligt min 

studie kan tolkas olika från individ till individ. Det blir då högst problematiskt att begreppet 

scennärvaro står med i Skolverkets styrdokument, då det skapar en eventuell risk om att 

likvärdig utbildning uteblir, i alla fall i momentet scennärvaro. Detta leder mig till frågorna; 

Finns det fler otydliga begrepp i Skolverkets kursplaner som eventuellt leder till att likvärdig 

utbildning uteblir? Vilka är dem, och framför allt, hur många finns det, egentligen? 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Information till intervjupersoner 
 

Hej! 

Jag heter David Borgemo och studerar för närvarande mitt femte läsår på 

ämneslärarprogrammet med inriktning musik på Örebro Universitet. Jag skriver just nu på 

mitt självständiga arbete och letar efter informanter till min undersökning. Jag söker lärare 

som undervisar i kurserna Instrument eller sång 1–3, någon/några av kurserna eller i alla tre. 

Temat för min undersökning är Scennärvaro och jag är dels intresserad av att undersöka hur 

lärare ser på begreppet och dels hur lärare eventuellt arbetar med scennärvaro i sin 

undervisning. 

För att kunna undersöka detta skulle det betyda jättemycket för mig, och för kunskapen på 

området, om Du skulle kunna tänka dig att delta i en intervju om detta. Eventuellt genomför 

vi en uppföljningsintervju, men det kan vi i sådana fall bestämma längre fram. 

Under intervjutillfället så kommer jag att vilja göra en ljudupptagning. Anledningen till detta 

är för att underlätta mitt arbete i efterhand när jag ska transkribera samt analysera 

intervjuerna. Det är endast jag som kommer ha tillgång till inspelningarna och när arbetet är 

examinerat så förstörs alla inspelningar.  

Du kommer att vara anonym i undersökningen och får själv välja ett fingerat namn. Din 

medverkan är frivillig och du får närsomhelst avbryta din medverkan. 

Har du ytterliga frågor eller är du intresserad av att vara med i min undersökning?  

Kontakta mig på davidborgemo@hotmail.com 

 

// Med vänlig hälsning David Borgemo 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Allmän presentation av informanten 

(vart har informanten pluggat hur länge har hen jobbat, hur tycker hen att det är att jobba på 

musikgymnasiet? Vilket/ vilka instrument undervisar hen i? Hur många elever undervisar hen 

i ämnet/ hur många uppskattar hen ha undervisat i ämnet?) 

 

Begreppet scennärvaro 

(vad är scennärvaro för informanten, eventuellt flera aspekter som musiker, åhörare, psykisk 

eller fysisk scennärvaro. Visuell eller ljud.)  

 

Scennärvaro som musiker 

Hur upplever informanten det är att vara scennärvarande? 

Hur sker detta? (vilka kriterier krävs för att hen ska nå scennärvaro) 

 

Scennärvaro som åhörare 

Vilka kriterier gäller här gentemot om man är musiker?  

På vilka sätt påverkas informanten om musikern har scennärvaro? 

Skillnad på om det är flera på scenen? 

Hur påverkar publiken situationen? 
 

Scennärvaro i undervisningen för Instrument eller sång 1-3 (100 poäng) 

Begreppet scennärvaro tillkom i kursens reform 2011, hur ser hen på det? (vilken 

roll fyller begreppet i undervisningen, är det någonting du jobbar med, vad tänker du om att 

det står med över huvud taget?) 

 

Hur känner hen för formuleringen i kursplanen angående scennärvaro? 

Finns inte med i annan kursplan, hur ser hen på det? 

 

Informantens instrumentalundervisning 

Hur jobbar informanten med scennärvaro i sin undervisning? (betyg, undervisning, 

bedömning?) 
Kan informanten som lärare se om eleverna tar till sig undervisningen om 

scennärvaro? (Hur ter sig detta?)  

 

Hur sker bedömningen av scennärvaro, och hur känner informanten inför detta?  

Vilken roll spelar scennärvaro i informantens undervisning? 
 

Avslutande 

Har informanten någonting den vill tilläga angående scennärvaro som inte lyfts? 

Vad vill informanten heta i min uppsats? 
 


