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dess inverkan på elever 

 

Title in English: Nervousness in music education – A study of teachers perceptions about 

MPA and its impact on students 

 

Denna studie handlar om lärares uppfattningar kring fenomenet Music Performance Anxiety. 

Valet av ämne utgår delvis från ett egenintresse att öka kunskapen kring nervositetshantering, 

att få reda på hur andra lärare har formats av sina erfarenheter och hur de till följd av det 

arbetar. Studien använder sig av ett fenomenografiskt perspektiv med kvalitativa intervjuer 

som empirisk insamling. Tre musiklärare som både undervisar individuellt och i ensemble har 

intervjuats. Resultatet visade att alla kan utveckla en god relation till nervositet och att det kan 

ha positiva och negativa effekter beroende på hur den relationen ser ut. För att få en positiv 

relation framkom det att det krävs ett gemensamt långsiktigt arbete tillsammans med andra 

där förberedelser, reflektion, återkoppling, synsätt och fokus är nyckeln.  
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INLEDNING 
Mina musikstudier började på folkhögskola. Året jag ansökte hade skolan få sökande på 

klassisk gitarr och på grund av detta skapade de en nybörjargrupp. Jag hade inga tidigare 

erfarenheter av att framträda i mindre grupper eller solo och det uppstod mycket ångest för 

mig kring att framträda. Någonting som lärarna på denna skola menade var att 

scenframträdanden är bra för den individuella utvecklingen, att det ibland, musikaliskt, händer 

någonting i att uppträda inför andra. En person kan genom ett framträdande utvecklas 

musikaliskt. Som metod för att skapa en så avslappnad och trygg miljö som möjligt hade de 

gemensam lektion där alla musikstuderande samlades och den som ville fick framföra 

någonting valfritt. Det kunde vara allt ifrån att spela ett ackord till ett konsertfärdigt stycke. 

Det vanligaste var att framföra saker som var under instudering och på så sätt testa sig själv. 

Jag fick genom detta se andra spela fel, tappa bort sig, vara nervösa osv. vilket gjorde att även 

jag gick upp och spelade. En lärare brukade säga att det är viktigt att ”tappa ansiktet” så tidigt 

som möjligt och förespråkade genom det att alla skulle framföra någonting så fort som möjligt 

och då gärna innan man kunde det felfritt, detta för att avdramatisera framträdandesituationen. 

Jag minns hur jobbigt det var den första terminen och hur mycket ångest som fanns hos mig 

som följd men jag minns även glädjen efteråt. Som så mycket annat blev det lättare och lättare 

men än idag (när jag är inne på mitt sjunde år som musikstuderande) är nervositeten 

någonting jag aktivt arbetar med. Jag har dock en god kunskap om hur min egen kropp 

reagerar i framträdandesituationer och har utvecklat flera sätt att hantera det på.  

Nervositet är ett ämne som, i min mening, ofta kommer på tal bland musikstudenter. 

Det är någonting som tycks finnas med inom ämnet musik oavsett om en utövare har en 

positiv eller negativ relation till det. Robert Schenck (2000) pratar om ”jag-kan-känslan” och 

beskriver hur människor är i starkt behov av att få lyckas och känna att de kan och hur viktigt 

det är för lärare att stärka denna känsla hos sina elever för att engagera dem. Bristen på jag-

kan-känsla kan enligt Schenck (2000) vara en huvudsaklig orsak till varför elever slutar spela. 

Att stimulera jag-kan-känslan är en utmaning för läraren då denne måste finna en bra 

kombination av material eleven behärskar och samtidigt presentera nya uppgifter som 

utmanar och uppmuntrar till individuell utveckling. I musikundervisning ingår ofta momentet 

att framträda för andra, både i sluten och offentlig form. Tim Patston (2014) menar att en 

person som står inför en grupp är extra känslig för intryck och negativa kognitioner. I detta 

utsatta läge är det viktigt med jag-kan-känslan och utfallet av framträdandet får en stor 

inverkan på utvecklandet av den (Schenck 2000). Gymnasielärare som medverkat i en tidigare 

studie, utförd av Fredrik Suhari (2008), om nervositet ansåg att de flesta elever växer som 

människor och utvecklar ett säkrare musikutövande genom att framföra musik inför andra. I 

de fall eleven är väldigt nervös och får med sig en känsla av dålig prestation blir effekten 

dock den motsatta. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I denna del följer en beskrivning av bakgrunden till uppsatsens ämne. Jag förklarar även 

fenomenet som är uppsatsens fokus och begrepp jag använder för att beskriva detta samt 

redogör för tidigare forskning i ämnet.  

 

Elever utvecklar färdigheter rent tekniskt för ett instrument men även färdigheter för att 

framföra musik. Uppspelet är en viktig del i den individuella utvecklingen och pedagoger 

behöver då uppmuntra dessa färdigheter att utvecklas med realistiska förväntningar. En elev 

ska inte utsättas för framträdandesituationer som är bortom dess färdighetsnivå såväl tekniskt, 

musikaliskt eller psykologiskt (Patston 2014). Patston (2014) menar att negativa upplevelser 

oftast kommer ur missförstånd av förväntningar och att den huvudsakliga källan för 

förväntningar är lärare. Dessa negativa upplevelser kan utvecklas till ångest för framträdanden 

som i dagligt tal brukar benämnas scenskräck men en mer korrekt term är Music Performance 

Anxiety, eller MPA (Patston 2014). Dianna Kenny (2011) diskuterar ordval för fenomenet och 

förklarar att i litteratur om ämnet används termerna, scenskräck, performance anxiety och 

music performance anxiety omväxlande men ordet scenskräck, menar Kenny (2011), 

beskriver den plötsliga rädsla som kan leda till ett sammanbrott på scenen och är någonting 

som inte är unikt för ämnet musik och därmed en icke korrekt term. 

Att bli lärare innebär att ta på sig ett pedagogiskt föräldraskap och i detta har läraren en 

nyckelroll i stressförebyggande åtgärder gentemot sina elever. Utifrån en enkätundersökning i 

Suharis (2008) examensarbete visar det sig att 11 av 13 elever aldrig pratat om nervositet med 

sina lärare och utifrån dessa 13 önskade 10 individer att ämnet skulle tas upp. Studien är 

utförd på en klass i årskurs tre på gymnasiet.  

MPA är vida känt i samband med musikframträdanden, ofta då felaktigt benämnt som 

”nervositet” som är en del av fenomenet MPA, men ämnet diskuteras sällan i samband med 

musikundervisning. Lärare observerar symtom av MPA hos sina elever men många saknar, 

enligt Patston (2014), färdigheterna för att kunna hantera tillståndet. Det är därför av stor vikt 

för musiklärare att få en förståelse för fenomenet MPA för att kunna hjälpa sina elever.  

Tidigare studier som utförts på gymnasiet har undersökt hur elever reagerar på och 

hanterar nervositet i samband med framträdanden. Till viss mån har det även undersökts hur 

lärare kan arbeta med sina elever för att nervositet inte ska inverka negativt på lärandet. Vad 

dessa studier har kommit fram till är att läraren kan vara till stor hjälp i att förbereda sina 

elever inför att hantera nervositet och att de, utifrån litteratur som använts, funnit tips på 

mental förberedelse (Lund & Östlund 2010, Suhari 2008). En studie visade dock att det till 

större del enbart arbetas med nervositet genom uppspel utan specifik vägledning men att det 

går att lära sig att hantera sin nervositet (Lund & Östlund 2010). En annan studie presenterade 

enkätsvar om att elever är rädda för att skämma ut sig inför sina lärare (Suhari 2008). 

Patston (2014) lyfter fram kvantitativ forskning som visar att runt 30% av musiker som 

lämnar yrket på grund av problem med MPA istället väljer att bli lärare. Han presenterar data 

som visar att lärare oavsiktligt kan ha en inverkan på utvecklandet av MPA och när 

utbredningen av tillståndet bland professionella musiklärare undersökts har det visat på höga 

nivåer. Många lärare tycks anse att de, trots sina egna brister kan hantera tillståndet hos sina 

elever (Patston 2014).  

Med tanke på hur utbrett MPA är bland alla åldersgrupper och olika professionella 

nivåer, är det också rimligt att undersöka förekomsten av det bland lärare (Kenny 2010, 

Patston 2014). Musiklärare tycks även göra föga åt att ändra på synen av att MPA är en 

normal del i att vara musiker. En elev kan känna positiv respons medan en annan kan känna 

en överväldigande känsla av brist på kontroll. Varje framträdande bör förberedas med att 

bestämma en lämplig repertoar och återkopplas genom att prata om hur det gått, styrkor och 

svagheter. Lärare bör prata med sina elever om vilka känslor som kan uppstå under ett 
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framträdande. Att tillsammans med eleven prata om positiva upplevelser från en konsert och 

vad hen kan arbeta vidare med. Genom att föra en dialog med sina elever efter varje 

framträdande och prata om styrkor och svagheter hjälper lärare dem att få en realistisk syn på 

utfallet av sina framträdanden, de skapar realistiska förväntningar (Patston 2014). 

Music Performance Anxiety - MPA 
Den mest använda beskrivningen av MPA är ett citat av Paul Salmon (1990) som ger en bra 

inblick i vad fenomenet handlar om.  
 

The experience of persisting, distressful apprehension about and/or actual impairment of 

performance skills in a public context, to a degree unwarranted given the individual’s musical 

aptitude, training and level of preparation (Salmon 1990 s. 3, Citerad i: Kenny 2011 s. 67; Patston 

2014 s. 86).  

 

I tillägg problematiserar Kenny (2011) denna ofta citerade beskrivning och säger att forskning 

visar att det finns musiker i alla olika åldrar, med olika musikalisk begåvning, övning, 

erfarenhet och förberedelsenivå som har problem med MPA. Enligt denna definition kan det i 

hennes mening endast kallas MPA om rädslan inte är jämförbar med musikalisk begåvning, 

övning och förberedelsenivå.  

MPA brukar delas upp i en tredelsmodell som beskriver ångestsymtom somatiskt 

(kroppslig), beteendemässigt och kognitivt (mentala). Ångest uttrycker sig på olika sätt, en 

del lider av flera av dessa delar medan andra endast av en. Frekvensen, intensiteten och 

effekten av symptomen varierar från person till person och MPA existerar hos individer 

oberoende av genre, ålder, kön, erfarenheter eller teknisk nivå. Dessa ångeststörningar 

utvecklas genom en kombination av genetiska anlag och en individs inlärningshistorik. I 

relation till MPA är inlärningshistorik en komplex blandning av erfarenheter med lärare, 

föräldrar, kamrater, examinationer och framträdanden. Negativa kognitioner tros ha en större 

del i utvecklandet av MPA än de fysiologiska och beteendemässiga delarna, jag väljer därför 

att fokusera min studie på den kognitiva delen (Kenny 2011, Patston 2014). 

Kognitiv ångest kan visa sig genom katastroftänkande tankemönster, där ett misstag 

mentalt kan förstöra hela framträdandet. Detta kan resultera i post-event processing, att efter 

ett framträdande mentalt gå igenom alla detaljer. En person kan, till följd av detta, behöva 

lång tid för att återhämta sig mentalt efter ett framträdande denne inte blivit nöjd med. 

Kognitioner som orsakar detta kan delas upp i första- och andrahandsorienterade där det 

första syftar till rädslor utifrån sig själv såsom personligt katastroftänkande, rädsla för dålig 

prestation, låg effektivitet eller perfektionism medan det andra syftar till rädslan från andras 

förväntningar såsom negativ bedömning eller att framstå som dum inför andra. Faktorer som 

orsakar detta är ofta orealistisk målsättning (Kenny 2011, Patston 2014).  

Forskning visar på en kognitiv förändring under övergången från barn- till ungdom där 

tillbakablickande och självutvärdering ökar, speciellt inom områden individen är extra 

intresserad av. Denna kognitiva förändring skapar möjligheten att föreställa sig vad andra 

tänker och kombinerat med att jämföra sig med andra kan detta skapa ångest och självkritik 

bland ungdomar (Kenny 2011). Som nämnt tidigare tros negativa kognitioner ha en större roll 

i utvecklandet av MPA och de största kognitiva orsakerna för MPA är relaterade till 

konsekvenser av framträdandet och sannolikheten för negativ bedömning. Personer som kan 

behålla sin MPA på en måttlig nivå gör ofta det genom att ha en realistisk självbedömning 

(Kenny 2011, Patston 2014). Kenny (2011) tillägger att MPA behöver botas men endast på 

extrema nivåer, då viss ”ångest” behövs för att göra ett spännande framträdande. I denna form 

väljer hon att benämna det för upphetsning (arousal) (Kenny 2011, kapitel 1). 
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Pedagogiska konsekvenser 
Tim Patston (2014) menar att missförstånd i förväntningar orsakas av lärare och med tanke på 

att en elev i tonåren ofta haft flera år av individuell undervisning behöver lärare ha en 

förståelse om deras roll i utvecklandet av MPA. Elever utvecklar färdigheter för ett instrument 

rent tekniskt men även för att lära och framföra musik. Det är då av stor vikt att som pedagog 

balansera uppmuntran att utveckla färdigheter inom bägge områden med realistiska 

förväntningar. Detta då elever inte ska utsättas för framträdandesituationer som är bortom 

deras färdighetsnivå såväl tekniskt, musikaliskt eller psykologiskt. Begreppen 

begåvning/skicklighet, övning och förberedelse är av stort intresse för pedagoger i 

förberedandet inför ett framträdande (Patston 2014). 

Lärares förväntningar och vilja att elever ska prestera kan resultera i en strävan efter 

perfektion hos eleverna, som elever som försöker utveckla ”felfri” teknik. Enskilt verkar detta 

kanske ofarligt men återkommande och sett över flera år från lärare som eleverna ser upp till, 

kan dessa förväntningar resultera i ambitioner av perfektion och symptom av MPA. 

Välmenande ord kan för en student bli skadliga om det inte förmedlas formativt, förklaras 

eller sätts i en kontext. Lärare och institutioner kan oavsiktligt främja utvecklande av MPA 

om de inte praktiserar en förebyggande och/eller terapeutisk pedagogik (Patston 2014). 

Lärare behöver vara observanta på elevers rädslor för att känna sig förödmjukade inför 

andra på grund av brister i ett framträdande. Genom att vara observanta och utforma strategier 

kan de gradvis hjälpa elever att minska sina orealistiska förväntningar och ersätta dem med 

musikaliskt realistiska mål. Det krävs även en medvetenhet om hur elever kan se upp till sin 

lärare och vilken inverkan det kan få. Om en lärares egna framträdandemål inte uppfyllts är 

det viktigt att inte konkurrera med sina elever. Barn bör från början av sina musikstudier få 

möjlighet till frekventa, låg-stressframträdanden. Dessa tillfällen att framträda bör vara i en 

positiv, icke-dömande miljö och fokusera på att lära elever att framträdanden är en väsentlig, 

njutbar och hanterbar del av att studera musik. Det är viktigt att barn inte utsätts för 

tävlingsinriktade situationer där fokus ligger på bedömning. Vid ett framträdande bör 

repertoaren vara gott inom den tekniska nivån för eleven och så väl inövat att det är 

automatiserat (Kenny 2011). 

Patston (2014) framhäver att pedagoger bör utforma årliga individanpassade mål för 

sina elever i skriven form och planera strukturerade lektioner utformade efter en specifik 

individs behov. Lärares medvetenhet om sina elever och observationer eller inspelningar av 

flertalet framträdanden skulle hjälpa lärare i att förstå hur deras elever hanterar MPA. Denna 

information kan då diskuteras och integreras i planeringen.  

Musikframträdandepsykologi 
Under en 10 årsperiod som ”Head of music” (Patston 2014) på en internationellt ansedd högre 

utbildningsinstitution1 inkorporerade Patston (2014) någonting han kallar för ”music 

performance psychology” (Patston 2014, s 92) i läroplanen för ämnet musik. Under elevernas 

första år arbetade de med teori; under andra året arbetade de psykologiskt genom att föra en 

dagbok över sina framträdanden, dela med sig av dessa och tidigare erfarenheter med att 

framträda; och under det tredje året utvecklade de en psykologisk självhanteringsplan. Under 

detta årtiondet avslutade ingen elev sina studier på grund av MPA.  

 

  

                                                 
1 Patston (2014) specificerar inte vilken institution  
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Problemområde 
Grundat i det empiriska material Patston (2014) presenterar, som visar på MPA:s utbredning 

bland musiklärare, hävdar han att det är viktigt att lärare, speciellt på högre institutioner, 

praktiserar en förebyggande och/eller en terapeutisk pedagogik. Negativa kognitioner tros ha 

en större roll än de fysiologiska och beteendemässiga delarna i utvecklandet av MPA. De 

främsta kognitiva orsakerna för MPA är relaterade till konsekvenser av framträdanden och 

sannolikheten för negativ bedömning. Dessa negativa kognitioners härkomst är oftast ifrån 

missförstånd av förväntningar hos elever gällande framträdandets utfall och lärare är den 

huvudsakliga orsaken av dessa. 

Fenomenet MPA beskrivs som ett problem i musikundervisning men det finns ingen 

större forskning kring det som begrepp i Sverige. Den första artikeln fullt dedikerad åt ämnet 

publicerades 2011. En stor del av musikundervisning i Sverige är estetprogrammet på 

gymnasiet och det är även området min egen utbildning inriktar sig mot. Jag har därför valt att 

fokusera min studie på gymnasiet. 

En elev ska inte utsättas för framträdandesituationer bortom dess färdighetsnivå 

tekniskt, musikaliskt eller psykiskt. Uppspel är en naturlig del av att studera musik, i en 

gymnasieutbildning inom ämnet är det ett obligatoriskt moment som bedöms och samtidigt är 

rädsla för negativ bedömning en stor faktor i utvecklandet av MPA. Detta får mig att undra 

vad det får för konsekvenser för lärare i utformandet av sin musikundervisning.  

Både Patston (2014) och Kenny (2011) beskriver MPA som allmänt förekommande och 

anser att förekomsten av fenomenet i lärares eget musikutövande bör undersökas. Patston 

(2014) presenterar även empiri som visar på förekomsten av fenomenet bland lärare men att 

ämnet är föga känt för dem själva. Han problematiserar det faktum att individer som inte kan 

hantera sin egen MPA anser sig kunna göra det hos andra och att medvetenheten måste ökas 

för att bryta ett mönster. Forskning om lärarens roll i utvecklandet av MPA är starkt 

motiverad då det skulle kunna generera en välinformerad, stödjande pedagogik för eleven och 

genom detta minska effekterna av tillståndet MPA (Patston 2014).  

Sammanfattningsvis visar forskningen på konsekvenser av lärares hantering av dialogen 

med elever och lärares egna erfarenheter får konsekvenser på deras formande av elever. Jag 

har tidigare i texten presenterat olika sätt att förebygga MPA vilket får mig att undra om detta 

återfinns i skolundervisningen? Hur arbetar lärare med MPA i skolan? Hur samtalar de om 

nervositet med sina elever? Vilka uppfattningar har de kring fenomenet MPA? och vilka 

erfarenheter ligger bakom dessa uppfattningar? Genom att besvara dessa frågor vill jag få en 

bild av hur situationen ser ut i skolan och genom det öka medvetenheten av fenomenet.  
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Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om fenomenet ”Music 

Performance Anxiety” i musikundervisning. För att undersöka detta ställer jag följande 

forskningsfrågor: 

● Vilka olika erfarenheter har lärare av MPA i deras eget musicerande? 

● Vad har lärare för uppfattningar om MPA:s inverkan på elevers musiklärande? 

● Hur menar lärare att de arbetar med musikframträdandepsykologi i 

musikundervisningen? 
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METOD 
I denna del kommer jag att förklara vilken metodansats jag har valt att använda, redogöra för 

dess funktion, centrala teoretiska begrepp samt förklara analysprocessen. Jag kommer sedan 

att förklara transkriptionsprocessen, hur jag valt ut mina informanter samt vilka 

forskningsetiska ställningstaganden jag gjort.  

Fenomenografi 
Jag vill undersöka lärares uppfattningar kring fenomenet MPA. Då jag vill få fram individers 

erfarenheter och tankar kring ett fenomen ligger fenomenografi i linje med min studie. 

Fenomenografin är en metodansats för att beskriva och analysera människors uppfattningar 

kring ett fenomen, deras sätt att erfara något.  
 

Fenomenografin söker bidra till en fördjupad förståelse både av det mänskliga lärandet och av de sätt 

att förstå omvärlden som är ett resultat av lärandet (Dahlgren & Johansson 2015, s 162). 

 

Fenomenografin utgår ifrån att människor uppfattar fenomen på olika sätt och att det finns ett 

begränsat antal sett att se det på. Om flera individer tillfrågas hur de ser på ett specifikt 

fenomen kommer flera olika uppfattningar att urskiljas, denna uppsättning uppfattningar 

kallas för utfallsrum. För att på bästa sätt kunna kategorisera dessa uppfattningar och se 

skillnaderna måste även likheterna tas fram. Forskare ska efterfråga informanters egna 

uppfattningar kring ett fenomen dvs. kvalitativt skilda sätt att förstå något (Dahlgren & 

Johansson 2015). 

Analys av empiri 
I denna process går jag igenom mitt material, undersöker och sorterar den data som 

genererats, för att komma fram till ett resultat. Här följer en beskrivning av analysprocessens 

sju steg i en fenomenografisk studie. Först en kort överblick och sedan en mer detaljerad 

förklaring: 

Resultatpresentationen är det som blev efter kondensationen, steg 2. 

1: Bekanta sig med materialet - läsa igenom intervjutranskriptionerna om och om igen för att 

kunna materialet väl. 2: Kondensation – leta fram de mest betydelsefulla uttalandena. 

Rekommenderas att arbeta med papper och klippa ut passager, utklippen ska tillsammans ge 

en representativ bild av hela dialogen kring fenomenet. 3: Jämförelse – här jämförs de olika 

passagerna, leta likheter och skillnader. Det primära målet för metodansatsen är att urskilja 

variation eller skillnader mellan uppfattningar. 4: Gruppering – gruppering av olika funna 

skillnader och likheter. 5: Artikulera kategorierna – likheterna står i fokus, här ska kärnan av 

likheterna fram. Gränsen ska dras för vad som kan vara i samma kategori utan att behöva göra 

ytterligare en till. Steg 4 och 5 kan behöva upprepas ett flertal gånger. 6: Namnge 

kategorierna – beskriv med ett namn vad det handlar om. 7: Kontrastiv fas – jämföra passager 

och se om de kan passa in i flera kategorier. Det resulterar ofta i att kategorier slås ihop då en 

kategori ska vara exklusiv (Dahlgren & Johansson 2015).  

Första delen i analysen är en urvalsprocess där uttalanden som verkar intressanta och 

relevanta för den undersökta frågan eftersöks. Dessa väljs ut och markeras. Meningen i ett 

uttalande finns ibland i själva uttalandet, vad Dahlgren och Johansson (2015) benämner som 

ytinriktning, men ofta måste en tolkning göras i relation till uttalandets kontext. ”Fenomenet i 

fråga begränsas och tolkas i termer av utvalda citat från alla intervjuer” (Åkerlind 2012, s. 

118, min översättning).  

När citat från transkriptionerna nu valts ut skiftas fokus från de enskilda ämnena till 

meningen inbäddad i själva citaten, vad Dahlgren och Johansson (2015) benämner som 

djupinriktning. Istället för att hålla isär empirin efter individerna läggs fokus istället på ”the 

pool of meanings” (Åkerlind 2012, s 118). Åkerlind (2012) beskriver detta begrepp som 
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samlingen av allt forskaren kan hoppas finna och forskarens uppgift är att finna den. Varje 

citat har två kontexter i förhållande till vilken det har tolkats: intervjun som det är taget ifrån 

och ”the pool of meanings” som det tillhör. Denna tolkningsprocess är en interaktiv sådan 

som går mellan dessa två kontexter. Som ett resultat av tolkningsprocessen samlas uttalanden 

i kategorier efter deras likheter. Dahlgren och Johansson (2015) ser dessa två kontexter som 

atomistiska och holistiska.  

I nästa steg differentieras sedan kategorierna efter deras skillnader. En summering av 

processen är som följande: citat sorteras i högar, angränsande fall undersöks och slutligen 

tydliggörs attributskriterierna för var grupp. Grupperna av citat blir på detta sätt arrangerade 

och omarrangerade, avsmalnade in i kategorier och slutligen definierade (Åkerlind 2012).  

Då alla utfallsrum är partiella sett till det hela omfånget av sätt att uppfatta ett fenomen 

är utfallsrummet i en fenomenografisk studie inte rätt eller fel. Åkerlind (2012) beskriver 

istället att utfallsrummet är mer eller mindre komplett. Till följd av detta kan en individuellt 

utförd analys tillföra en väsentlig förståelse för det undersökta fenomenet även om en 

gruppanalys hade kunnat tillföra än mer. Åkerlind (2012) rekommenderar att strategiskt 

begränsa antalet informanter för att bättre kunna hantera den data som genereras.  

Metod för dataskapande – Kvalitativ intervju 
Eftersom jag vill undersöka individers uppfattningar kring ett fenomen behöver jag göra 

någon form av intervju. I en fenomenografisk studie genereras data genom kvalitativa 

intervjuer. Dessa intervjuer är halvstrukturerade och tematiska, vilket innebär att 

intervjuguiden (se bilaga), det papper med ramar eller frågor som intervjuaren har förberett, 

endast innehåller ett fåtal frågor. Dessa frågor är öppet formulerade (svarets karaktär är 

öppen, informanten ska inte bli influerad av frågans formulering) och utformade efter 

fenomenet eller temat som ska undersökas. Genom projektion bäddas undersökningens 

fenomen in i exempel istället för att informanten rakt ut frågas vad som eftersöks och 

intervjudialogen utvecklas och anpassas efter vilka svar som ges genom probing. Denna 

intervjuteknik innebär att ställa sonderande följdfrågor till informanten och be hen utveckla en 

specifik sak. Att sondera innehållet betyder att söka efter svar om det upplevs att mer finns att 

berätta. En annan viktig teknik är icke-verbal probing där intervjuaren genom gestik eller ljud 

visar att hen lyssnar och väntar på att höra mer. Dessa intervjuer spelas in och transkriberas i 

sin helhet för att sedan analyseras grundligt (Dahlgren & Johansson 2015, Gillham 2008). 

 I en kvalitativ intervju kan intervjuaren anpassa frågorna och ordningen de ställs på från 

situation till situation. På detta sätta genereras en bredare bild med fler nyanser än i en 

intervju med standardiserade frågeformulär. ”Intervjuaren är mer fri att ta upp nya ämnen, 

ställa nya frågor och hitta nya angreppssätt under samtalets gång” (Ahrne & Eriksson-

Zetterquist 2015, s. 38).  

 Jag har utformat intervjuerna med mina tre frågeställningar som grund. Intervjufrågorna 

har tematiskt relaterats till uppsatsens frågeställningar där varje fråga belyses av flera 

omringande frågor. Jag har försökt att formulera dessa frågor så enkelt som möjligt och utan 

en akademisk jargong för att undgå missförstånd och hålla samtalet flytande. Fenomenografin 

söker individers olika uppfattningar kring ett fenomen genom deras olika erfarenheter. Därav 

har jag i mina intervjuer ställt frågor om just deras erfarenheter kring studiens ämne för att på 

så vis få fram deras uppfattningar (Dahlgren & Johansson 2015).  

Transkriberingsprocessen 
Jag har lyssnat till inspelningarna och ordagrant skrivit ner vad som sagts. Mina frågor 

fetmarkerades i transkriptionen för att få en tydlig överblick. I transkriberingen lades fokus på 

vad som sagts och inte på vilket sätt men jag beskrev sättet i parentes ifall jag senare skulle 

behöva gå tillbaka och förstå ett uttalande bättre. 
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Resultatpresentationen 
Resultatet från varje informant presenteras tematiskt och enskilt. För att underlätta läsningen 

har jag skriftspråksnormerat citaten. Alla tillägg jag har gjort står inom klammerparentes och 

jag har även satt ut komma- och utropstecken. Den löpande texten är skriven med 

informanternas egna ord men då det ibland blir osammanhängande och svårt att läsa talspråk 

har jag skrivit ut det berättande. Inga beskrivande eller styrkeord är ändrade.  

Urval 
En stor del av musikundervisning i Sverige är det estetiska programmet på gymnasiet och min 

egen utbildning är inriktad mot gymnasieskolan. Jag ser ingen anledning att ha med 

instrumentet informanten undervisar i för mitt urval då studien fokuseras på lärares 

uppfattningar och inflytande på elever. Jag har utifrån detta valt att ta kontakt med 

instrumentlärare på gymnasieskolor.  

Jag kontaktade rektorer via telefon, presenterade mig som person, att jag läser sista året 

på musiklärarutbildningen och att jag söker instrumentlärare att intervjua för mitt 

examensarbete. Jag har på detta sätt fått en mängd kontaktuppgifter som jag har gjort ett urval 

från. Jag har ringt upp personer utan att veta någonting mer än namn och tjänstebetäckning. 

Vilket instrument de undervisar i har jag fått reda på efter jag tagit kontakt. Det har blivit en 

spridning på var informanterna undervisar. Dels har jag medvetet blickat utanför staden jag 

studerar i för att just få en spridning men många har även tackat nej då de haft för mycket att 

göra för att kunna medverka i studien. Till följd av detta jobbar alla informanter i olika städer. 

Jag har försökt att ha en jämn könsfördelning för att få en spridning i empirin men då många 

har tackat nej har prioriteringen blivit att överhuvudtaget få informanter.   

Ett större antal informanter skulle teoretiskt sett kunna generera fler uppfattningar kring 

ett fenomen men antalet informanter bör begränsas för att bättre kunna hantera den 

genererade empirin (Åkerlind 2012). Jag hade därmed lagt upp min studie efter 3-4 

informanter. Jag lyckades inte få tag i fyra så det slutade med tre individer. 

Jag fick ett avhopp bland mina informanter med kort varsel och fick innan kursens slut 

vidga mitt sökande efter individer att intervjua. Jag tog då kontakt med musikprofilerade 

grundskolor och gick tillväga på samma sätt.  

Forskningsetiska ställningstaganden 
Jag har i denna studie förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer och följt 

deras fyra principer; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll 

(Kvale & Brinkmann 2009). 

För informerat samtycke har jag mailat varje informant med information om studiens 

generella syfte, min undersöknings upplägg i stort och delgivit att deltagandet är frivilligt och 

att hen när som helst kan avbryta deltagandet. I mailet förklarade jag att informantens 

medverkan är konfidentiell, data som kan identifiera hen kommer inte att presenteras och 

namn och identifierande drag ifrån intervjun kommer att ändras för att skydda informanternas 

identitet. Jag delgav att jag tänkt spela in intervjuerna, frågade om det var ok för informanten 

och förklarade att endast jag kommer att lyssna på inspelningen och när studien är slutförd 

kommer den att förstöras. Vid intervjutillfället frågade jag om informanten tagit del av 

informationen jag mailat och delgav även en sammanfattning av informationen (Hermerén 

2011, Kvale & Brinkmann 2009). 

När det gäller konsekvenser av att medverka i studien kan en intervjusituation vara väldigt 

öppen och intim och informanten kan genom det avslöja information som hen i efterhand 

ångrar. Därför utelämnas information i svaren som kan kopplas till en specifik individ och 

minimerar på så sätt risken att informanterna ska komma till skada (Kvale & Brinkmann 

2009). 



10 

 

 

RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
I denna del besvaras mina frågeställningar genom att jag presenterar mitt empiriska material 

och analyserar det utifrån min metodansats.  

Resultatredovisning 
Meningar eller ord som i denna del av uppsatsen står inom citationstecken är direkta citat av 

informanterna. Längre citat kommer att skrivas som ett fristående stycke och då benämns 

lärarna som ”L1” respektive L2 och L3 och intervjuaren som ”I”. Här presenteras resultatet av 

steg 2 i analysprocessen som ger en representativ bild av hela dialogen kring fenomenet.  

Presentation av informanter 
Lärare 1 är en man i femtioårsåldern. Han har studerat musik, sedan jobbat som lärare i 

kulturskola och gymnasieskola i över tjugo år. Lärare 1 har tagit sin lärarexamen på senare år. 

Lärare 2 är en man i fyrtioårsåldern som undervisat i över tio år efter sin examen. Lärare 3 är 

en kvinna i trettioårsåldern som undervisat några år efter sin examen. Lärare 3 är den enda 

informant som inte jobbar på en gymnasieskola under studiens utförande. Hon undervisar på 

en musikprofilerad grundskola för mellan- och högstadiet. Alla tre informanter är behöriga för 

att undervisa på gymnasienivå.   

Lärare 1 

Informanten och dennes relation till musik  
Lärare 1 är uppvuxen med musik i hemmet och tog som liten lektioner i gitarr men fick inte ut 

det han ville av instrumentlektionerna och valde istället att lära sig spela på gehör och starta 

band. Allt eftersom det blev mer och mer repande och alla ville spela gitarr valde han istället 

att spela bas och ”det blev mitt instrument”. Senare efter gymnasiet kände han att han inte 

kunde komma längre på egen hand med musiken och sökte efter en lärare. Genom den läraren 

kom han vidare och fick även lära sig musikteori och notläsning. Under dessa åren har han 

fortsatt att spela gitarr på egen hand och kom via sin lärare även i kontakt med klassisk gitarr. 

Idag undervisar han i bas och gitarr och spelar även frekvent konserter, dock inte inom den 

klassiska musikgenren. Han har alltid velat bli lärare och genom att ha musicerat mycket 

genom åren tycker han att han blivit mycket säkrare i sin lärarroll och anser sig ha stor hjälp 

av sina erfarenheter som musiker.  

Första erfarenheter av MPA i eget musicerande 
Hans första framträdande var i tonåren och lärare 1 beskriver det som ”den värsta gången 

någonsin”. Han berättar hur scenen tillsammans med bandet kändes ”oerhört stor”, att ”det 

kändes som att jag befann mig i en glasburk eller en bubbla” och att de ”inte spelade särskilt 

bra”. Decennier senare är inte minnet av vad han gjorde särskilt klart men känslan av det hela 

beskrivs som ”oerhört stark”, ”det satt en full lokal och tittade på oss”. Hans egen analys av 

situationen är att det hela berodde på orutin. De hade repat mycket tillsammans men ändå 

stämde det inte. Det fanns även en ovisshet i om de skulle få spela eller inte och de fick sedan 

gå upp utan framförhållning. ”Man vill ju veta när man ska spela [och man vill] vara 

färdigriggad och klar liksom, vill veta att prylarna funkar”. Ingen av de andra i bandet hade 

några erfarenheter av att uppträda och ingen fick någon guidning inför framträdandet.  
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Relation till nervositet 
Relationen till nervositet beskriver han som god och berättar att det är sällan han blir nervös. I 

de fall han blir nervös beskriver han det på följande vis: 

 
L1: Jag skulle inte vilja kalla det nervositet i den bemärkelsen som de första gångerna jag spelade men man är 

ju lite spänd och det gör att man är tvungen att skärpa till sig och att man gör det [… …] det tycker jag är 

en ganska positiv anspänning, nervositet, eller vad man väljer att kalla det. Anspänning tycker jag är ett 

ganska bra uttryck för mig själv för just den situationen. 

 

Att spela i olika situationer och i varierade konstellationer upplevs olika. Sittande eller 

stående publik, berusad eller nykter miljö, spela i en ensemble eller att ensam ackompanjera 

en solist. Att ackompanjera en som sjunger ”då måste grejerna på plats”.  

 Relationen beskriver lärare 1 som positiv men ”det som kan vara negativt ibland då om 

man är lite nervös, det är ju att man har otur och missar något. Inte så mycket när jag spelar 

bas, det händer nästan aldrig”. Han beskriver sedan hur han påverkats fysisk av nervositet vid 

framträdanden med ett blåsinstrument han nyligen börjat spela. Där påverkas andningen 

ibland ”det går åt mycket luft och får man inte fart på tonen så hittar man den inte i registret”.  

 I samband med en annan fråga berättar han om hur han under sina år som 

musikstuderande inte ansåg sig ha ”de motoriska förutsättningarna för att spela snabba grejer, 

jag har aldrig varit särskilt teknisk. Då fick man istället välja musik man kunde göra 

musikaliskt och det passade mig mycket bättre”. Gav han sig på, i sin mening, tekniskt 

avancerad musik så ”sket det sig” och valde istället att ”hitta musik som passade mig”.  

Syn på nervositet 
Han anser att personer kan ha olika förutsättningar beroende på hur stark nervositet man har. 

Det kan i hans mening ha mycket att göra med personlighet, att personer är trygg i sig själv 

men även att ”man kan sina saker”.  

 
L1:    Vet man att man är osäker på något, då är det klart att då infinner sig nervositeten…man måste vara trygg 

i det man gör, när man ska framföra det får [det] inte sitta halvdant för då blir det inte bra och då skapar 

man nervositet. 

 

I:  Det gäller att förbereda sig inför att spela upp? 

 

L1: Ja förberedelser inför, att man kan sina grejer och är bekväm med det man ska spela. 

 

I yngre ålder skulle spelandet utföras perfekt men med ålder och erfarenhet upplever han en 

musikalisk mognad som har skiftat fokus. Det är inte längre det perfekta som är viktigast ”det 

är ok att det sitter” men det viktigaste är nu att det svänger, att det säger någonting och att 

man som musiker förmedlar något. Det blir alltid något fel men svänger det spelar det ingen 

roll, det är oftast bara han själv som hör det. 

MPA:s påverkan på elever 
De brukar ha informella uppspel inför sina klasskamrater där han tycker sig märka av att 

elever blir mer nervösa av att spela inför sin egen klass än för en större publik, där de 

troligtvis inte känner varandra. Han tillägger även att scenen i sig och att stå på den skapar 

nervositet. En skillnad görs, nervositetsmässigt, mellan scenen och en ensemblesal under 

repetition ”för här får man spela fel, prova sig fram”. En annan parameter som kan generera 

oro under ett framträdande är variation i ljudbilden. Att ljudbilden en person är van med är 

helt annorlunda än den som uppstår på scenen eller att spela på utrustning som inte är bekant. 

”När jag spelar vill jag ju helst spela på min egen utrustning”. 

I samtal med en elev hamnar, i hans mening, oftast det som missats eller blivit fel i 

fokus. Han pratar om ett samband mellan nervositet och ambition. 
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L1:  Jag tycker nog att de som är minst nervösa är de som är mest ambitiösa i sitt spelande och övande för att 

de övar så pass mycket och lär sig sina grejer, de är inte nervösa på samma sätt…det blir den här 

tryggheten medan de som inte har ett lika starkt intresse och inte övar så mycket alltid är osäkra på sin 

stämma. Det är de som är mest nervösa och de som misslyckas mest vid sina framträdanden.  

 

Avslutningsvis tillägger han att om den spelmässiga nivån är låg hos en elev hamnar sällan 

fokus på att allt ska vara perfekt.  

Musikframträdandepsykologi i musikundervisningen. 
 

L1:  Musik är ju som alla andra konstformer, högst subjektivt, vad som är bra eller dåligt. Det är ju alltid en 

utmaning men som trumpetaren Louis Armstrong sa, det finns ingen dålig musik, det finns bra eller dåligt 

utförd. Det säger rätt mycket om musik som sådant tycker jag.  

 

I sin individuella undervisning vill han få eleverna att bedöma sin egen prestation. 

Exempelvis att be en elev sammanfatta vad som gjorts under en lektion för att reflektera över 

sitt eget lärande.  

 Bedömning inom ämnet musik upplever han kan vara känsligt för många och uttrycker 

att en orsak till detta kan vara brist på självinsikt hos eleverna. Mängd fokus på bedömning 

hos en elev är ”rätt olika”, vilket han kopplar samman med ambitionsnivå hos individen. Han 

upplever även ett problem i att elever inte förstår vad som krävs för att uppnå ett A och att ett 

C anses som ett ”dåligt betyg” i elevernas ögon men han själv tycker det är ett högt betyg. 

Med den aktuella kursplanen upplever han ett ökat fokus på betyg men tycker själv att det är 

bättre. Högsta betyg var lättare att uppnå i Lpf 94 än nu med Lgy11. 

För de elever som har sång som huvudinstrument finns ett lektionsupplägg som de 

kallar gemensam sång. Där träffas de varje vecka och sjunger inför varandra, enskilt och i 

olika konstellationer.  

 
L1:  Sånt skapar ju säkerhet, det tror jag nog, att komma tillrätta med sin nervositet det är ju dels att få 

framträda i många olika sammanhang, gärna små, det spelar ingen roll men att man lär sig sina saker. Då 

tror jag att man lättare kan hantera sin nervositet…de (gemensam sång) pratar mycket om sådant och 

förhållningssätt och hur man förbereder sig.  

 

Jag frågar honom om de på gemensam sång arbetar med förberedelser och tankesätt inför 

framträdanden vilket han menar att de gör men vet inte i vilken utsträckning. Vidare frågar 

jag om detta implementeras på instrumentlektioner i allmänhet.  

 
L1:  Kanske inte i samma utsträckning som där och kanske att man, kanske är det ett förbättringsområde […] 

Det är ju så jag tänker med mina instrumentelever, man måste vara trygg i det man gör, när man ska 

framföra det får [det] inte sitta halvdant för då blir det inte bra och då skapar man nervositet.  

 

Han berättar om flera offentliga konserter som eleverna gjort under den pågående terminen i 

olika miljöer, genrer och konstellationer. Det är konserter som skolan bokar och, i en del av 

fallen, hyr lokaler för. Elever framträder solistiskt och ensemblemässigt, då i små ensembler, 

större kör och orkester. ” Det är rätt mycket spelningar, examinationstillfällen”. ”Eleverna vill 

verkligen spela offentligt, de vill spela inför publik, jajamensan. Ibland tycker de att vi har för 

lite uppspel, men vi har egentligen ganska mycket”. De har tidigare haft läsårets första 

offentliga uppspel tidigt på terminen men har nu valt att senarelägga det då han anser att det 

inte är sjyst att släppa upp elever, som inte hunnit komma så långt, att göra ett offentligt 

framträdande. Det kan resultera i att de får en negativ känsla, att de gjort någonting dåligt. De 

har tidigt ett informellt uppspel istället där han upplever mycket nervositet hos vissa elever 

och hänvisar då till vad han sagt tidigare att han upplever att eleverna tycker det är jobbigt att 
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spela inför varandra. ”Då spelar de inför sina kamrater och det är inte så kul att göra bort sig 

inför dem, det var ingen som gjorde bort sig men sen blev det väl olika bra”. Verktygen för 

hantering av nervositet skapas i undervisningssalen, ”här är ju verktygslådan”.  

Lärare 2 

Informanten och dennes relation till musik. 
Musiken har alltid funnits runt lärare 2 i uppväxten. Andra familjemedlemmar är musiklärare 

och musiker och han själv började spela och musicera redan som liten. Han började spela i 

orkestersammanhang, valde att studera musik under skolgångens senare del och skiftade 

under denna tid fokus mer och mer mot improviserad och gehörsbaserad musik. I detta skifte 

av genre beskriver han en känsla av att hans blåsinstrument inte kändes rätt, ”jag var inte helt 

bekväm med instrumentet och det gick aldrig så bra som jag ville” och att han på grund av 

detta bytte till piano vilket nu beskrivs av honom själv som hans huvudinstrument. Musik har 

alltid varit en stor del av hans liv, både jobb- utbildnings- och fritidsmässigt. Informanten har 

sen unga år brunnit för och känt att han velat bli lärare men att det på senare år blivit mer och 

mer av musikerdelen.   

Första erfarenheter av MPA i eget musicerande 
De första framträdandena var i olika orkesterkonstellationer av varierade storlekar i tidiga 

skolåren. I de spelningar han kommer ihåg satt de i mindre instrumentgrupper där ålder och 

erfarenhet varierade ”det fanns alltid de som var lite äldre som man kunde sitta bredvid och 

känna att man var, ja men man togs om hand på något sätt, det var inte så naket sådär, man 

satt i en grupp liksom, längst in i orkestern”. Han tyckte om de framträdandena, att sitta 

tillsammans och spela. När det gäller nervositet kan han inte erinra sig någon alls från de 

första tillfällena. De individuella lektionerna och allt annat runt musicerandet blev efter några 

år jobbigt och ”var inte så kul” men att spela orkester, repa och spela inför publik, det var 

detta som gav energi och var kul med musiken.  

 Det första minnet han har av nervositet är en situation då han och en vän spelade inför 

sin högstadieskola. Han var mycket nervös inför och under framträdandet och berättar att ”det 

gick sjukt dåligt och upplevelsen av att, ja men hela skolan tyckte att det var jättekul och 

skrattade liksom”, ”det blev helt fel och man ville bara försvinna”. Det är en av de få tillfällen 

han spelat så ”naket”. Orsaken till nervositeten beskriver han som en blandning av 

oerfarenhet, mycket folk i publiken och att situationen var så naken och utsatt. Efter 

framträdandet talade han och instrumentläraren om hur det gått, att det inte var så ”farligt” 

och ”att det inte gjorde så mycket”. En återkoppling men inget om tankesätt och hantering.  

 Mitt i en mening om denna situation säger han att samma sak nyligen skedde med 

ombytta roller, då han var lärare för en elev i en identisk situation. Enda skillnaden var att 

hans upplevelse var på en högstadieskola och denna på en gymnasieskola. Det var på förhand 

bestämt att han och eleven tillsammans skulle spela men tidspressen inför resulterade i att 

eleven fick spela själv. Det gick fel på en kritisk del men han beskriver sin elev som en trygg 

person som ”är väldigt duktig på att ta det här”. De samtalade tillsammans om att hen är elev 

och att det, hos lärarna och de andra eleverna, inte fanns förväntningar på perfektion. Hur 

situationen hanteras menar lärare 2 beror på vem man är, vilken elev det är eller vilken 

situation det är. ”Man börjar tänka på det nu när vi pratar om [det], vad man ska göra, hur 

man ska säga”. 

Relation till nervositet 
När det kommer till nervositet säger han sig uppleva att det inte varit någon stor sak, att han 

känner av nervositet men att det mer är som att skärpa till sig. ”Jag är inte nervös alls i 
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undervisningssituationen och på scenen är det, ja det är litegrann [men] mest av godo. Det var 

längesen jag tänkte på det sådär”.   
 

L2:  Om någonting går väldigt fel så kan jag uppleva att man då blir nervös, att det blir svårt att hämta tillbaka 

[och] det är lätt att det blir fler fel. Att man kanske fastnar vid [att] nu spelade jag fel vid det stället och 

sen ligger den tanken kvar och då påverkar det hur man spelar efteråt. Det kan jag känna ibland, det kan 

jag nog fortfarande, att man måste [tänka], ok nu vart det fel, moove on, men att det kan vara svårt.  

  

Syn på nervositet 
Han menar att det skapas av olika situationer eller bakgrund. Hur en person blivit behandlad 

tidigare av en publik eller någon som lyssnat eller hur man fått feedback på någonting man 

gjort anser han som avgörande faktorer.  

 
L2:  […] sen vet jag att det [är] liksom medfött, det är olika för olika individer [men] hur mycket anlag kanske 

är svårt att säga.  

 

Den positiva delen lyfter han fram som en triggande effekt, den får eleven att vilja bli bättre 

och sträva efter det med bedömning som motiverande hjälp. ”Förhoppningsvis växer viljan att 

sträva högre [till] nästa nivå”, en bekräftelse i bedömning. 

MPA:s påverkan på elever 
Han refererar till sina egna erfarenheter som liten, att han upplevde det svårare att spela själv 

men även att elever reagerar olika i undervisningssammanhang beroende på situation. En del 

finner det jobbigt i grupp då andra elever hör vad som sägs eller spelas medan andra har 

svårare att ”vara sig själv med läraren”. Han upplever att det märks mer tydligt när han sitter 

själv med en elev, vissa blir skakiga när läxan ska spelas upp. De situationerna försöker han 

prata om med varje individ. När jag frågar vad han tror detta kommer av svarar han att det 

nog är egna ambitioner. ”Det beror på vilken elev det är, vissa har väldigt tydliga mål sådär 

men överlag är det mer elever som inte har klart för sig vart de ska”. Jag frågar då om han 

anser elevers förväntningar inför ett uppspel brukar vara realistiska och får svaret att det oftast 

kanske är så gällande vad de kan men ”oftast är det kanske lite i överkant, man bävar lite 

extra för uppspel”.  

Han tycker det är svårt med uppspelens nervositetsskapande hos eleverna, märker 

tydligt att nervositeten blir stor inför och att det blir svårt att tona ner. Ett uppspel av en låt 

eller där de är i processen upplevs som värre för eleverna än en hel konsert. När jag frågar vad 

han tror detta beror på tror han att en del ligger i tydligheten i vem de spelar inför. Att det är 

inför ”de här lärarna som man har som ska titta och på något sätt tänker [de] att man ska 

bedöma bara utifrån det här, det blir som ett prov och sen att prestera inför de andra 

eleverna”. 

 Gällande ambitionsnivå ser han ett samband mellan höga ambitioner och nervositet i att 

”de har så höga ambitioner och krav på sig själva att det hämmar, de blir så nervösa [in-]för 

att prestera, det hämmar dem”. Det menar han är vanligt bland elever med hög ambitionsnivå.   

 Han anser det svårt att bedöma någon annans färdighet inom musik då bedömningen 

präglas av ens egna referenser och erfarenheter. Individens framträdande påverkas av vilka 

förutsättningar denne har gällande nervositet och motorik och dessa fysiska hinder kan göra 

det svårt att se vad en elev har inom sig, hens fulla kompetens. 

Musikframträdandepsykologi i musikundervisningen 
Merparten av eleverna frågar inte så mycket kring betyg och bedömning utan det är de drivna 

och ambitiösa eleverna som är betygsfokuserade. De frågar vad som kan göras bättre eller har 

frågor kring hur de kan utvecklas.  
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 Inför en konsert samtalar lärare och elev om hur det känns och om att försöka känna sig 

avslappnad och i efterhand försöker han ha ett samtal med eleven om hur det gått. Detta kan 

bli svårt att hinna med i direkt anknytning till situationen det gäller men annars sker någon 

form av samtal nästa gång de ses. Han känner att just uppföljningsdelen är något som kan 

förbättras och kommer då med en ide för en inblick i elevers individuella upplevelse av att 

framträda. 

 
L2:  Man skulle kanske, funderade jag på, ha utvärdering där eleverna får utvärdera på papper, där det inte är 

att man ska prata i grupp. Det vore ju intressant att se deras upplevelse mer personligt. 

 

Varje termin har de terminsuppspel där eleverna spelar upp för varandra. De försöker att tona 

ner allvaret kring situationen. Tanken är att eleverna visar var de är och vad de håller på med 

inför de musikstuderande och deras lärare. De är ofta ute och spelar konsert utanför skolan, 

både i övnings- och marknadsföringssyfte för skolan och har varje år en stor julkonsert och på 

våren ett musikteaterprojekt där alla estetiska inriktningar samarbetar och sätter upp en stor 

föreställning. Han upplever det som att de flesta tycker att uppspel är ett favoritmoment men 

att en del, på grund av nervositet och även ett mindre intresse, inte finner samma nöje i det. 

Tydligast märker han det efter de stora produktionerna som sätts upp på skolan och offentligt 

där alla på programmet arbetar tillsammans. Där upplever han en positiv effekt från att ha 

uppträtt, även i andra ämnen utanför de estetiska.  

Lärare 3 

Informanten och dennes relation till musik 
Lärare 3 beskriver sig som en person som ”i princip alltid hållit på med musik”. Hon har 

sjungit hela uppväxten, spelat blåsinstrument sedan låg ålder, sjungit i kör sen liten, spelat i 

band sedan högstadiet, studerat musikprofil på gymnasiet och efter det fortsatt med musik. 

Under sina år på musikhögskolan sökte hon över till sång som huvudinstrument och har 

fortsatt med det sedan dess. Hon anser att yrkesrollerna som lärare och musiker går hand i 

hand, att kombinationen gör en lärare bättre. Den frigörande känsla hon får av att skapa och 

framföra musik med andra är, för henne, hela essensen med att hålla på med musik och det är 

det hon vill att hennes elever ska få uppleva.  

Första erfarenheter av MPA i eget musicerande 
Den första situationen som kommer till tanke för lärare 3 är ett solonummer i lågstadiet inför 

hela skolan som hon minns tillbaka på som någonting ”sjukt kul”, ”jag har alltid tyckt att det 

är sjukt kul helt enkelt”. I uppväxten har hon enbart fått guidning och hjälp i ergonomiska 

delar av spelandet men inte i scenisk hantering utan tänker att de mer nervösa fått den istället. 

Hon har aldrig behövt bli peppad för att gå upp på scenen eller för att våga. När hon bytte 

över till sång som huvudinstrument blev det viktigt att utveckla pianospelet och däri började 

hon jämföra sig med sina vänner som var pianister och kände sig ”skitdålig”. Detta kopplar 

hon till att hon börjat öva piano ”så sent” medan hon med sitt blåsinstrument inte kände press 

på sig att prestera då hon var så ung. Hon ville inte göra bort sig inför andra och tyckte det var 

”svinjobbigt”. Ett uppspel med att ackompanjera sig själv beskriver hon då som ”det 

jobbigaste jag har gjort tror jag”. Jag frågar henne om det är kopplat till erfarenheter, vilket 

instrument det är, för hennes del och får svaret ”ja prestation, jag vill inte göra bort mig”. Att 

det varit jobbigt att börja spela piano sent, att det genererat en känsla av att ligga efter och 

vara dålig men tillägger också att hon till följd av sina förkunskaper inom musik ”nog lärt sig 

piano ganska snabbt”  
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Relation till nervositet 
Reaktionen på nervositet visar sig vanligast som handsvett hos lärare 3, vilket hon tycker är 

jobbigt som blåsinstrumentalist då fingrarna glider, men hon lyfter tydligt fram att nervositet 

är en del av att stå på scenen. 

 
L3: Om jag inte är nervös då är det något som är fel och jag gör inte mitt bästa jag kan heller för jag behöver 

den här, alltså nu snackar vi lite nervositet. Man ska inte vara så nervös att man darrar och så där, som det 

varit någon gång när man sökt musikhögskolan, för då är det så mycket som står på spel. 

 

I situationer som inte är antagningsprov till utbildningar, som för henne är betydelsefulla, 

säger hon sig inte tänka på det som nervositet utan mer som ”extra edge”, att hon får energi 

som förbättrar hennes prestation. Vid de söktillfällen då hon blivit mycket nervös kändes det 

tryggare att spela blåsinstrument än att sjunga då nervositeten fick hennes röst att darra.  

 Förmågan att prestera och nervositets inverkan på det beskrivs som att hon hämmar sig 

själv och att det med pianot ibland låst sig. I pressen av att prestera för att bli godkänd går inte 

läxan att spela upp inför läraren men när läraren går ut fungerar allt bra. 

 Nervositetens inverkan på att lära känner hon av från att hon fastnar på det som gått fel 

”kan jag inte prestera blir jag galen och då har jag svårare att lära in nästa grej, det blir ju 

liksom ringar på vattnet av att jag inte kunde sätta det där första”.  

Syn på nervositet 
Lärare 3 tror att det skapas. Nervositet kommer enligt henne från att man måste prestera 

någonting och prestation kommer från andra personers förväntningar, ”att du ska visa att du är 

bra”. Hon menar att det även finns hos individen också men att den starkaste delen är utifrån 

”för man vill inte göra bort sig inför andra”. Själv har hon aldrig haft en strävan efter att spela 

tekniskt perfekt. Hon vill nå perfektion genom känsla. Teknisk perfektion i musicerande blir 

”själlöst för att det är så rätt hela tiden, att man aldrig känner sig lite såhär, åh vad var det som 

hände nu? Eller det lite skitiga”. 

MPA:s påverkan på elever 
Enligt lärare 3 jagar eleverna upp varandra. De kan sina grejer, det går jättebra i replokalen 

och sedan precis innan konserterna hamnar fokus på smådetaljer och tillsammans jagar de upp 

varandra och blir nervösa. De vill prestera inför varandra, förminskar sina egna färdigheter 

och höjer upp de andras. Ett framträdandes utgång kan sätta spår men om en elev inte 

kommer upp på scenen på grund av nervositet kan även det påverka stort ”kommer [hen] inte 

att klara av att spela kommer detta att bli ännu värre och en spiral”. Den elev hon pratar om 

här hade brutit ihop två veckor tidigare för att hen ”måste ha A i alla ämnen”.  

 
L3:  Inför konserten så är deras visioner kanske inte helt realistiska men sen när de kommer av scenen har jag 

alltid upplevt att de är nöjda och glada och tycker att det var bra och har då realistiska visioner av det. 

Men det är den här upptrissningen innan som gör att det blir fel. Man blir ju påverkad av sin omgivning 

och man vill vara med och man är mån om att man ska passa in, så det är väldigt få som vågar att stå helt 

och hållet för vad de tycker och vem de är men det är en utvecklingsprocess.  

 

Att ett framträdande skapar en känsla av att prestera, ”oftast har det att göra med hur de är i 

sin personlighet”. En framåtperson brukar inte göra en stor sak av fel ”aja, det blev fel där 

men jag spelar rätt nästa gång” men om samma sak händer en person som är lite mer 

tillbakadragen eller osäker, då märker hon att det förstoras upp av individen. Hon ser ett 

”jättetydligt samband mellan personlighet och musikalisk prestation”. Utifrån ambitionsnivå 

och personlighetsdrag menar hon att prestationen blir hämmad, vissa behöver ”hur mycket 

beröm som helst för att överhuvudtaget hålla i ett instrument” och andra behöver bli ombedda 

att ge plats för andra. Hon ser det tydligt i personlighetsdragen.  
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Musikframträdandepsykologi i musikundervisningen 
Hela arbetslaget brukar ofta vara med och spela med eleverna under lektionerna och har 

frekvent konserter för dem. De anser det vara viktigt att eleverna får se och höra sina lärare 

spela och betonar även att spela med dem.  

När de hade julkonsert lade lärarna fram det som att det inte är en konsert utan en 

inblick i deras replokal och att de nu bjuder in folk att se hur de jobbar. Detta för att inte 

skapa en känsla av att allt ska vara perfekt och låta på ett visst sätt utan istället vara kul.  

 
L3: Alla ska göra det efter bästa förmåga och är det någonting som skiter sig så skit samma, nu kör vi bara, 

det tycker jag är det absolut viktigaste. För det får fan inte bli prestation, alltså det är ju en prestation att 

du står där och gör det men prestationen ska inte vara i att du ska göra det perfekt, för perfekt blir själlöst. 

 

Efter de har spelat får de andra ge feedback i form av ”two stars and one wish”, två 

saker som var bra och en sak de kan förbättra. I början gavs mest kommentarer i form av att 

de var duktiga, sjöng bra men att ljudet var svagt. ”Vad var det som var bra och varför?”. De 

försöker få eleverna att utveckla reflektionen och feedbacken. 

Lärare 3 beskriver synen på framträdanden som tredelad där ett steg är klassrummet ”en 

del elever har ju typ scenskräck och då måste man jobba med det så de ska känna sig bekväma 

och inte ställa sig på en scen inför 400 personer det första man gör”. Steg två är att flera 

klasser i samma årskurs har lektion samtidigt och avslutar med att spela upp inför varandra. ”I 

klassen är det som tryggast, där känner du alla men att då kunna spela upp inför den andra 

klassen, det blir steg två”. Sen är steg tre att gå upp på scenen och spela för alla på skolan 

eller offentligt, ”den stora scenen, men det är en process”.  

Sedan de infört detta stegvisa upplägg med frekventa uppspel tycker hon att det blivit 

lugnare kring framträdanden. Det existerar fortfarande en upptrissning av varandra i 

anknytning till att framträda men eleverna upplevs som trygga med dem de spelar med och en 

viktig del i det hela tror hon är ”att de får göra det ofärdigt”, att de även spelar upp saker som 

är i en process. Att sitta en hel termin och öva för att sedan spela upp vad som gjorts under ett 

uppspel jämfört med att kontinuerligt spela upp saker i en process och i det följa utvecklingen. 

Hon framhäver också att det ibland kan vara jobbigare att framföra någonting inför en liten 

grupp av bekanta ansikten än att framträda inför en stor anonym publik. ”Det är jättebra att 

man vågar spela fel. Om det inte är farligt att göra fel är man ju inte rädd för att göra det 

heller”.  

I arbetet inför framträdanden arbetar de mycket kollegialt med repetitionsdisciplin.  

 
L3:   Har de inte någon repdisciplin kommer de inte komma framåt, de får inte färdigt något och har de inte 

färdigt något har de ingenting att visa upp […] så repdisciplin för att de ska sätta grejerna inför konserten.  

 

Hon pratar med sina elever om hur hon själv tycker det är viktigt med nervositet,  

 
L3:  […] inte att man inte kan andas utan att man får den här extra edgen, man sjunger lite extra bättre och 

man pratar om att det är viktigt att man är bekväm på scenen så att man får ha på sig vad man vill, vill 

man inte prata i micken behöver man inte det. 

  

Efter en konsert är hon noga med att det blir ett samtal. Senaste framträdandet som hennes 

elever gjorde följdes upp av frågor där de skulle reflektera över vad de själva gjorde bra, vad 

någon annan gjorde bra, vad alla tillsammans gjorde bra och vad de ska tänka på till nästa 

gång. Den största eniga punkten för förbättring var bättre fokus i replokalen för att kunna 

komma längre i arbetet. Hon trycker starkt på reflektion hos eleverna själva, ”reflektion, 

reflektion, reflektion, för i reflektionen blir de lugnare”. En annan sak som de arbetat med var 

att anonymt skriva upp vad de hoppas på, vad de önskar och vad de är rädda för. Många 

kände igen sig i vad andra skrev och det uppstod reaktioner som att ”jag tycker också så, jag 
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är jättenervös när jag går upp på scenen”. Eleverna blev medvetna om att de sällan är själva 

med sina känslor, ”de flesta upplever samma känslor på olika sätt [vid] olika tillfällen [och] 

att man visar det också så att det blir öppet”. Det, menar hon, kan få elevernas negativa 

känslor att minska.  
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Analys 
Analysen presenteras utifrån rubrikerna Relationen till musik, Första erfarenheter av MPA i eget 

musicerande, Relation till nervositet, Syn på nervositet, MPA:s påverkan på elever samt 

Musikframträdandepsykologi i musikundervisningen 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, 

förutom rubriken Relation till musik. Sammanfattningen är resultatet av steg 3-7 i 

analysprocessens.  

Relation till musik 
Alla tre informanterna har vuxit upp med musik runt sig och börjat musicera redan som barn. 

Lärare 2 och 3 har börjat med orkestermusik och på senare år bytt huvudinstrument och genre 

till gehörsbaserad musik. Lärare 1 har växlat mellan gitarr och bas i gehörs- och notbaserad 

musik sedan han började till nu. Lärare 1 och 2 har alltid brunnit för att bli lärare och är i 

tillägg aktiva musiker vid sidan av undervisningen. Lärare 3 uttrycker ingen strävan efter att 

bli lärare men att yrkesrollerna lärare och musiker går hand i hand, att kombinationen gör en 

lärare bättre och att essensen med att hålla på med musik är den frigörande känsla hon får av 

att skapa och framföra musik med andra. Denna vill hon ge till sina elever. Lärare 1 uttrycker 

också att hans erfarenheter som musiker stärker honom i sin lärarroll. 

Första erfarenheter av MPA i eget musicerande 
Lärare 2 och 3 berättar först om positiva fall som början på deras sceniska erfarenheter. 

Lärare 2 får energi från att framträda och hans situationer är i en trygg grupp av mer erfarna 

personer medan lärare 3 står själv på scenen, får en positiv känsla och kan inte erinra sig 

någon gång som det inte varit kul. Detta motsägs av de senare erfarenheter hon presenterar.   

Alla tre lärare har en situation som de beskriver som den värsta någonsin men det är 

enbart lärare 1 som har den som sin första sceniska erfarenhet. Lärare 3 skiljer sig då det inte 

var på hennes huvudinstrument detta inträffade utan när hon inte är på samma musikaliska 

nivå som på sitt huvudinstrument börjar hon jämföra sig med andra, känner sig dålig och 

upplever en press att behöva prestera. Lärare 1 och 2 har likheter i sina beskrivningar. Den 

förste upplevde känslor av instängdhet och avskärmning medan den andre kände sig naken 

och blottad och ville försvinna. En gemensam orsak till det otillfredsställande resultatet för 

alla tre är brist på rutin i att framträda, i lärare 3s fall då med piano. Lärare 1 upplevde en 

nervositet i osäkerheten om de skulle få spela eller inte och lärare 2 i utsattheten av att endast 

vara två personer på scenen inför en hel skola.  

Sammanfattning 
Två informanter har en första erfarenhet som är positiv medan en har en negativ erfarenhet 

som sitt första framträdande. Alla tre har ett skräckscenario de beskriver men endast en har 

haft detta scenario på ett instrument som ej varit huvudinstrument. Två informanter delar 

upplevelser av instängdhet, avskärmning, nakenhet, att kännas sig blottad. Alla tre anser att 

det var brist på rutin i att framträda som var orsaken då det gick fel. Två uppfattningar kring 

det är osäkerhet och utsatthet kring framträdandet. Sammanfattningsvis kan vi då se att det 

rör sig om kontextuella känslor och erfarenhetsbrist som agerar motor för nervositeten, vare 

sig det är ovana eller osäkerhet. Dessa kan i sig uppkomma på grund av olika faktorer. 

Relation till nervositet 
Alla tre lärarna tycker själva att de har en god relation till nervositet och att det är en positiv 

anspänning som ger extra fokus. Lärare 3 anser det dessutom som nödvändigt för att kunna 

leverera sitt bästa.  
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Alla tre påverkas av det ibland så att de missar någonting vilket genererar negativ 

nervositet genom att fokus läggs på, vad de kallar, misstaget och det blir inte längre fullt 

fokus på framförandet. Lärare 1 menar att mängden anspänning som genereras vid ett 

framträdande är beroende av situationens vad, var, för vem/vilka och med vem/vilka.  

Alla tre talar även om skillnader i hur nervositeten uttrycker sig beroende på vilket 

instrument de uppträder med. Lärare 1 säger att det är sällan han märker av negativa delar av 

nervositet när han spelar sitt huvudinstrument men att han får fysiska hinder med ett nytt 

instrument han börjat spela. Han har även anpassat vad han spelar på gitarr efter sina styrkor 

för att det tidigare fallerat när fokus lagts på annat. Lärare 2 säger att han aldrig blev helt 

bekväm med sitt första instrument och det gick aldrig så bra som han ville vilket resulterade i 

att han bytte huvudinstrument under sina musikstudier. Lärare 3 upplever att det instrument 

som påverkas minst av nervositet är det hon har längst erfarenhet med. Hon påverkas fysiskt 

olika med olika instrument. När hon under åren på musikhögskolan behövde utveckla 

pianospelet för undervisning som sånglärare jämförde hon sig med pianister, kände sig dålig 

och hämmades kraftigt vid spel inför andra.  

Sammanfattning 
Alla informanter uppfattar nervositet som en positiv anspänning, en informant tillägger även 

att det är nödvändigt för att kunna leverera sitt bästa. Alla anser att de påverkas negativt av 

det ibland vilket resulterar i minskat fokus på själva framförandet. En uppfattning är att 

mängden anspänning vid ett framträdande är beroende av situationens vad, var, för vem och 

med vem. Alla informanter uppfattar en skillnad i nervositet beroende på vilket instrument 

som används. Slutligen nämner två informanter vikten av att vara bekväm med sitt instrument 

och en informant utvecklar detta genom att anpassa sitt spelande efter sina styrkor.  

Syn på nervositet 
Alla tre pratar om att relationen till nervositet skapas av erfarenheter. Lärare 1 uttrycker att en 

god relation delvis handlar om att bli bekväm, lärare 3 använder ordet avslappnad. Vägen till 

att bli bekväm handlar enligt lärare 1 om kontinuitet, att framträda mycket i olika 

sammanhang, gärna små, och genom individens förberedelser inför, vilket skapar trygghet. 

Sitter inte det som ska framföras menar lärare 1 att det genererar nervositet. Lärare 2 menar 

att erfarenheterna skapas av de erfarenheter individen har från respons under och feedback 

efter ett framträdande. Lärare 3 menar att det är genom individens tro om förväntningar från 

andra, vilket kan skapa en känsla av att behöva prestera och att inte vilja göra bort sig inför 

andra.  

Alla informanterna pratar om att en persons anlag kan ha inverkan på hanteringen av 

nervositet och lärare 1 kopplar det till personligheten, att vara trygg i sig själv. Den 

personliga och den musikaliska utvecklingen har i lärare 1s mening en inverkan på 

hanteringen av nervositet. Lärare 3 använder ordet personlighetsdrag och uttrycker att vissa 

elever behöver ges utrymme och beröm medan andra behöver ge istället. Lärare 1 har ändrat 

eget fokus genom erfarenhet, från att fokusera på perfektion till att det istället svänger och 

förmedlar någonting vilket gjort att han inte lägger någon större vikt vid eventuella felspel 

längre. Lärare 3 vill nå perfektion genom känsla och inte teknisk perfektion. Detta medvetna 

val av fokus hos lärare 1 och 3 har hjälpt dem att hantera sin nervositet.  

Sammanfattning 
Alla informanter är av uppfattningen att relationen till nervositet skapas av erfarenheter. 

Uppfattningen om hur en god relation skapas är, enligt två informanter, genom att bli bekväm. 

En informant har uppfattningen att vägen till att bli bekväm handlar om kontinuitet. En 

uppfattning om hur dessa erfarenheter skapas är genom respons under och efter ett 

framträdande och en annan är genom förväntningar från andra. Två informanter delar 
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uppfattningen om att personligt anlag kan ha inverkan på nervositetshantering och två 

informanter kopplar det vidare till personligheten. En uppfattning är att både den personliga 

och den musikaliska utvecklingen har en inverkan. Slutligen presenteras en uppfattning om 

fokus där en informant har skiftat fokus och nu delar det samma som en annan av 

informanterna. Deras nuvarande fokus hjälper dem i att framträda.  

MPA:s påverkan på elever 
Alla tre pratar om hur olika situationer påverkar elever olika. De upplever en skillnad i 

kontexten, att elever tycker det är jobbigare att spela inför sin egen klass än en större publik då 

relationen till publiken är mer distanserad än den till vännerna. Lärare 2 menar att en del av 

problemet ligger i tydligheten i vem de spelar inför. Lärare 2 upplever även en starkare 

nervositet hos eleverna kopplat till formatet på framträdandet, en hel konsert kontra en låt på 

ett uppspel där det senare genererar mer negativ nervositet. Att bli bedömda av lärare och de 

andra eleverna skapar en oro. Detta anser lärare 2 problematiskt då det kan hindra honom från 

att se en elevs fulla kompetens. Lärare 1 och 3 pratar om yttre påverkan, att inte vilja göra 

bort sig och lärare 3 tillägger hur elever påverkas genom att stressa upp varandra att vilja 

prestera.    

Lärare 2 är ensam om att nämna en positiv effekt på individen från att framträda, en 

individuell utveckling. Denna effekt ser han på alla elever i större produktioner där hela 

programmet arbetar tillsammans. Där märker han en positiv effekt även i andra ämnen utanför 

de estetiska. 

Lärare 1 ser ett samband mellan ambitionsnivå och mängd nervositet. Ambitionsnivån 

avgör hur förberedda de är vilket genererar trygghet, eller vid sämre förberedelser avsaknaden 

av det. Elever med högre ambitioner ”de är inte nervösa på samma sätt”. Han anser även att 

det finns ett samband mellan en individs fokus på prestation och den spelmässiga nivån hos 

denne. Lärare 2 uttrycker sig motsägelsefullt då han säger att en ökad ambitionsnivå genererar 

högre krav på sig själv vilket hämmar men i tillägg menar han att tydligheten i ambitionerna 

har en positiv inverkan på nervositet.  

Tryggheten i sig själv lyfter både lärare 1 och 3 fram som en viktig del i 

scenframträdanden. Lärare 3 menar att det är en ökad trygghet i sig själv som krävs för att 

minska yttre påverkan vid ett framträdande. Personligheten och den musikaliska prestationen 

påverkar varandra och det hela är en utvecklingsprocess.  

 För att kunna fokusera helt på vad som ska göras menar lärare 1 att det är viktigt att de 

andra parametrarna är bekanta, ljudbild, utrustning, andra personer på scenen. Scenen som 

plats genererar nervositet i vad den representerar.  

 Lärare 1 och 3 talar om konsekvenser, att ett uppträdandes utfall kan sätta spår hos en 

individ, det kan skapa en negativ känsla. Lärare 3 uttrycker vidare att om någon inte kommer 

upp på scenen till följd av nervositet förvärras det och det förstärks efter var gång.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis uttrycker alla informanterna att kontexten kan ha en negativ effekt på 

eleverna. Två andra uppfattningar är formatet på ett framträdande och bedömning där 

skolsituationen hämmar elevernas prestation. En fjärde uppfattning är yttre påverkan där 

eleverna inte vill tappa ansiktet inför varandra och att de tillsammans stressar upp varandra. 

En femte uppfattning är individuell utveckling som positiv effekt av att framträda. Två 

informanter är av uppfattningen att ambitionsnivå påverkar mängden nervositet men den ena 

menar att hög ambitionsnivå minskar nervositeten och den andre menar att det ökar 

nervositeten om det inte finns en tydlighet i dessa ambitioner. Slutligen är en uppfattning om 

platsen, att scenen i sig, att stå på scenen och vad det betyder för en individ har en inverkan. 
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Musikframträdandepsykologi i musikundervisningen 
Alla informanterna pratar om att nervositet skapas och förhållandet utvecklas genom 

erfarenheter. Lärare 1 säger att verktygen för att hantera sin nervositet skapas i klassrummet 

men specificerar inte hur. Lärare 3 uttrycker inte att de skapas i klassrummet men ger flera 

exempel på hur hon arbetar med det. Lärare 3 skiljer sig från de andra två då hon arbetar 

kollegialt kring ämnet och tillsammans har arbetslaget utvecklat en gemensam syn och ett 

gemensamt arbetssätt. Lärare 3 arbetar kollegialt med att ändra synen på skolans uppspel hos 

eleverna så att de istället för att prestera fokuserar på att ha kul. Deras arbetslag har en 

tredelsmodell i arbetet med att bygga en god relation till nervositet med ett långsiktigt synsätt.  

 Lärare 3 är den enda som nämner att det är viktigt att få spela upp saker som är 

ofärdiga i en sluten kontext. Detta för att det ska vara ok att göra fel och inte vara 

skrämmande. Hon är också den enda som uttryckligen pratar med sina elever om att hon anser 

att nervositet är viktigt och som tar upp ämnet autenticitet i samtalet om att perfektion inte blir 

äkta.  

Lärare 1 och 3 lyfter fram reflektion som en viktig del. Lärare 3 tillägger att eleverna blir 

lugna genom reflektion.  

 Alla informanterna pratar om förberedelser. Lärare 1 lyfter fram att frekventa uppspel 

i olika sammanhang och konstellationer, gärna små, kombinerat med samtal om 

förhållningssätt och förberedelser genererar en säkerhet, ett sätt att komma tillrätta med sin 

nervositet. Lärare 2 lyfter fram förberedande arbete genom samtal med eleverna. Lärare 3 

arbetar förberedande med repdisciplin och eleverna har genom feedback uttryckt att de vill 

utveckla detta ännu mer.  

 Lärare 2 arbetar med återkoppling genom individuella samtal och lärare 3 genom 

gemensam feedback (Two stars and one wish) och övning i att ge och ta emot konstruktiv 

kritik.  

 Lärare 2 arbetar för att hans elever ska spela ofta i övningssyfte. Han upplever att de 

som kan hantera sin nervositet tycker uppspel är ett favoritmoment medan de som blir nervösa 

tycker det är jobbigt.  

Sammanfattning 
En uppfattning är att ändra elevers syn på att framträda för att få ett positivt fokus. En andra 

uppfattning är reflektion som en lugnande process. En tredje är förberedelser för att ställa sig 

på scenen. En fjärde uppfattning är återkoppling och en övning i att ge och ta emot detta.  

Sammanfattande analys 
De här uppfattningarna har jag fått fram genom analysen.  

 

Det finns en uppfattning om att ibland påverkas negativt av nervositet och hur kraftigt 

påverkad en individ blir av detta är då beroende av situationens vad, var, för vem och med 

vem. Ett negativt utfall av ett framträdande kan bero på brist på rutin, osäkerhet och utsatthet 

kring situationen. Kontextuella känslor och erfarenhetsbrist genererar nervositet i utsatta 

situationer. Kontexten och formatet på ett framträdande kan ha en negativ effekt på elever och 

skolsituationens bedömning kan hämma elevers prestationer. Yttre påverkan från varandra 

stressar upp eleverna. Ambitionsnivå har en inverkan på mängden nervositet. En uppfattning 

är att hög ambitionsnivå minskar mängden nervositet och en annan är att den ökar den om det 

saknas en tydlighet i ambitionerna. En uppfattning är att platsen, scenen har en inverkan 

utifrån vad den representerar för en elev. En annan uppfattning är att nervositet är en positiv 

anspänning och att det är nödvändigt för att kunna leverera sitt bästa.  

Relationen till nervositet skapas av erfarenheter. En uppfattning om hur dessa 

erfarenheter skapas är genom respons under och efter ett framträdande och en annan är genom 
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förväntningar från andra. En god relation handlar om att bli bekväm med sitt instrument vilket 

skapas genom kontinuitet. För att minska de negativa effekterna bör en individ spela efter sina 

styrkor och vilket fokus en person har i sitt musicerande får en inverkan på relationen till 

nervositet En uppfattning är att personligt anlag eller personligheten har en inverkan på en 

elevs relation till nervositet, en annan är att det är att den personliga och musikaliska 

utvecklingen tillsammans inverkar. För att hjälpa elever till en god relation till nervositet 

behöver deras syn på att framträda ändras till ett positivt fokus. En annan uppfattning är att 

genom reflektion och förberedelser för att ställa sig på scenen generera ett lugn. Slutligen 

finns uppfattningen om behovet av återkoppling och en övning i att ge och ta emot detta.  
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DISKUSSION 
I denna del kommer jag att diskutera de uppfattningar som framkommit i analysen genom att 

sätta dem i relation till tidigare forskning och avslutningsvis dra slutsatser om vilka 

konsekvenser det skulle kunna få. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om fenomenet ”Music 

Performance Anxiety” i musikundervisning. Studiens avsikt var att få svar på vilka olika 

erfarenheter lärare har av MPA, vad lärare har för uppfattningar om fenomenets inverkan på 

elevers musiklärande samt hur de arbetar med musikframträdandepsykologi i 

musikundervisningen. Undersökningens resultat visar att alla kan påverkas negativt av MPA 

men att den negativa effekten kan minskas. Det visar även en positiv och en negativ sida av 

effekten på elever. De stressar upp varandra och påverkas negativt av oron inför att framträda 

och detta kan hindra lärare från att se en elevs fulla kompetens men positiva erfarenheter från 

att framträda kan istället generera en individuell musikalisk- och personutveckling. Det kan 

också få en positiv effekt på andra ämnen i skolan. Resultatet visar även att lärare jobbar på 

olika sätt med musikframträdandepsykologi i sin undervisning. Ett sätt där läraren hjälper en 

elev när behovet uppstår och ett annat där läraren arbetar förebyggande med samtliga elever.   

Påverkan  

Negativ effekt 
Känslan av en negativ upplevelse från ett framträdande beskrivs som en upplevelse av 

instängdhet, avskärmning, nakenhet och en känsla av att blottas. Detta kan orsakas av brist på 

rutin i att framträda, osäkerhet kring framträdandet och situationens utsatthet. Hur kraftig den 

negativa effekten blir är beroende av situationens vad, var, för vem och med vem. Jag vill 

även lägga till med vad då studien visar att om instrumentet byts ut förändras alla parametrar. 

Elever tycker att uppspel inför elever och lärare genererar mer nervositet än större 

framträdanden inför en anonym publik. Med andra ord ett framträdandes kontext och format. 

Detta stärks av Suhari (2008) som menar att elever är rädda för att skämma ut sig inför sina 

lärare. Enligt Kenny (2011) och Patston (2014) är de största orsakerna till utvecklandet av 

MPA relaterade till just konsekvenser av ett framträdande och sannolikheten för negativ 

bedömning, andrahandsorienterade kognitioner. De individer som har en hanterbar nivå av 

MPA har det i deras mening genom en realistisk självbedömning. Studien visar även att det 

finns en andrahandsorienterad påverkan mellan elever även utanför scenen där de stressar upp 

varandra. En förstahandsorienterad påverkan som framkommer i studien är en individs 

ambitionsnivå som kan få en negativ effekt om det saknas tydlighet i målen. Kognitiv ångest 

från ett framträdandes utfall orsakas ofta enligt Patston (2014) genom orealistisk målsättning 

eller missförstånd i förväntningar. Lärare är enligt Patston (2014) den huvudsakliga orsaken 

till dessa vilket i min mening visar att ett kollegialt arbete är att förespråka.  

Om utfallet av ett framträdande blir negativt menar Suhari (2008) att den personliga och 

musikaliska utvecklingen påverkas negativt. Detta är i linje med Schenck (2000) som säger att 

det ofta leder till att elever slutar musicera och Kenny (2011) och Patston (2014) som menar 

att det kan leda till post-event processing som kan ta lång tid att återhämta sig mentalt från. 

Detta får som konsekvens att lärare behöver vara noggranna med när och hur de låtar sina 

elever framföra någonting. Studiens utfall motiverar detta då det visar att en persons negativa 

upplevelse sätter starka spår och att en individ som utsatts för en traumatisk upplevelse 

omedvetet utsatt en egen elev för samma situation.  
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Positiv effekt 
Stora sceniska projekt som engagerar alla på ett estetiskt program kan märkbart ha en positiv 

effekt på alla skolans ämnen. Det tolkar jag som att alla former av framträdanden med en 

positiv känsla som resultat kan ha en positiv effekt på andra ämnen. Detta motiveras av 

Suharis (2008) studie som visar att elever växer som människor och utvecklar ett säkrare 

musikutövande genom att framföra musik.  

Kenny (2011) menar att en viss del ”ångest” behövs för att göra ett spännande 

framträdande men väljer då att kalla det för upphetsning. På samma sätt visar resultatet att en 

positiv anspänning ger extra fokus vid ett framträdande och är för vissa även nödvändigt för 

att kunna leverera sitt bästa.  

Relationen till nervositet 
Resultatet visar att relationen till MPA skapas genom erfarenheter och främst genom respons 

under och efter ett framträdande och av förväntningar från andra. Med andra ord 

andrahandsorienterade kognitioner. Dessa erfarenheter, eller inlärningshistorik som Patston 

(2014) benämner det, är en komplex blandning av erfarenheter med lärare, föräldrar, 

kamrater, examinationer och framträdanden. Resultatet visar att det går att lära sig hantera sin 

nervositet precis som Suharis (2008) och Lund och Östlunds (2010) studier visar.  

Kenny (2011) och Patston (2014) pratar om första- och andrahandsorienterade 

kognitioner som faktorer som orsakas av orealistisk målsättning och Kenny (2011) menar att 

lärare behöver vara observanta på elevers andrahandsorienterade rädslor gällande brister i ett 

framträdande. Elevernas oro är enligt resultatet främst andrahandsorienterade men arbetssättet 

mot en positiv relation till MPA är en kombination av både första- och andrahands. Genom att 

vara observanta och utforma strategier kan lärare ge sina elever musikaliskt realistiska 

förväntningar. Vilket både Kenny (2011) och Patston (2014) uttrycker som essentiellt för att 

hålla MPA på en hanterbar nivå.  

Personligt anlag är en parameter som framkommit i studien där vissa personer anses ha 

olika förutsättningar utifrån sina anlag samt vilken personlighet en person har. Jag tolkar det 

som att alla kan skapa en positiv relation till MPA men vissa har lättare att utveckla det än 

andra. Vilken personlighet en individ har är i min mening kopplat till dennes erfarenheter och 

då inte genetiskt. Den arvsmässiga delens inverkan stärks av Patston (2014) uttalande där han 

menar att negativa effekter av nervositet utvecklas genom en kombination av genetiska anlag 

och en individs inlärningshistorik. Det jag läser ut av detta är att den personliga och den 

musikaliska utvecklingen tillsammans påverkar relationen till MPA. Om en individ har en 

stark och trygg personlighet kan det hjälpa det musikaliska och på samma sätt kan en hög 

musikalisk skicklighet ge ett självförtroende som tidigare saknats i personligheten. 

Arbetssätt 
I resultatet ser jag två synsätt gällande hos vem problematiken ligger. Ett där läraren lägger 

problemet hos eleverna och ett där det istället läggs på skolan. Ett arbetssätt är i min mening 

mer individuellt och utifrån när behovet uppstår medan ett annat arbetar mer kollegialt och 

förebyggande med alla elever för att lägga en trygg grund. Patstons (2014) uttalande att en 

elev aldrig ska utsättas för framträdandesituationer som är bortom dess färdighetsnivå såväl 

tekniskt, musikaliskt eller psykologiskt menar jag lägger problemet på läraren och inte eleven.  

Kenny (2011) menar att elever behöver ha möjlighet till frekventa låg-

stressframträdanden i en positiv icke-dömande miljö och fokusera på att ha kul. Fokus ska ej 

vara på bedömning. Det som ska framföras bör vara gott inom den tekniska nivån och väl 

inövat så att det är automatiserat. I studien presenteras en tredelsmodell i att stegvis stora upp 

framträdandena så eleverna succesivt lär sig att hantera det. Modellen går från klassrummet 

med en liten publik till att stå på en stor scen inför en stor publik. Det framgår även att dessa 

uppspel behöver vara frekventa i linje med Kennys (2011) tankar och att det behöver kopplas 
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samman med vägledning. En märkbar positiv effekt har märkts av sedan denna metod började 

användas.  

Lund och Östlunds (2010) studie visar att skolors arbete kring nervositet oftast sker 

genom uppspel utan specifik vägledning. Detta anser jag som problematiskt. Studien och 

litteraturen visar att en lärares guidning är essentiell för hur ett framträdandes utfall kommer 

att bli. Patston (2014) presenterar en modell för att skapa realistiska förväntningar, vilket är 

den viktigaste delen i utvecklandet av en god relation till MPA både utifrån studien och 

litteraturen. Rubrikerna nedanför är olika uppfattningar från min analys men det är även de tre 

delarna av Patstons (2014) modell. Jag anser att återkoppling och reflektion hör samman så 

jag väljer att slå ihop de rubrikerna.  

Förberedelser  
Schenck (2000) menar att människor är i starkt behov av att få lyckas och det är viktigt för 

lärare att stärka ”jag-kan-känslan” hos sina elever. Patston (2014) menar ytterligare att det är 

där utmaningen ligger. Han anser att varje framträdande bör förberedas med en lämplig 

repertoar och att lärare bör prata med sina elever om vilka känslor som kan uppstå under ett 

framträdande. Lund och Östlund (2010) och Suhari (2008) anser att läraren är till stor hjälp i 

att förbereda sina elever inför att hantera sin nervositet. Ur studien ses en positiv effekt på 

eleverna i det förebyggande arbetet med förväntningar genom att vara tydlig med vad 

uppspelen representerar och vad som förväntas av eleverna. Både lärare och elever uttrycker 

en önskan att hela tiden utveckla repdisciplinen då det gett en märkbar positiv effekt på 

framträdandenas utfall och den individuella utvecklingen.  

Återkoppling och reflektion 
Efter ett framträdande anser Patston (2014) att lärare och elever bör prata om positiva 

upplevelser och utvecklingsområden. Ur studien finns citatet ”de blir lugna genom 

reflektion”. I tillägg till idén om reflekterande samtal mellan lärare och elev visar studien en 

positiv effekt av att elever emellan samtalar och berättar om sina upplevelser. Både öppet och 

anonymt. I det anonyma samtalet kommer mer intima känslor fram och flera kan känna igen 

sig vilket kan skapa en känsla av att inte vara ensam som i sin tur kan minska ångesten.  

Återkopplingen är viktig då samtalet om styrkor och svagheter i ett framträdande 

hjälper elever att få en realistisk syn på utfallet, det genererar realistiska förväntningar. Detta 

minskar risken av ett framtida negativt utfall vilket är av stor vikt då en person, enligt Patston 

(2014), är extra känslig för intryck framför en grupp. Han förespråkar utvärdering av 

framträdanden som leder till samtal med eleven och sedan integreras i undervisningen. Hans 

egen tredelsmodell fungerade väl i studien där de under flera år först arbetade teoretiskt 

förberedande, sedan delade med sig av sina erfarenheter med de andra och slutligen 

utvecklade en psykologisk självhanteringsplan. Detta i linje med hans uttalande om att 

undervisningen kring MPA bör individanpassas.  

Synsätt och fokus 
En god relation till nervositet handlar om att bli bekväm med sitt instrument genom 

kontinuitet. Patston (2014) och Kenny (2011) pratar om att ett framträdande bör förberedas 

med en lämplig repertoar, att det som ska framföras ska behärskas väl. Studien visar att ett 

sätt att minska de negativa effekterna av MPA är att spela efter sina styrkor. Att anpassa 

repertoaren efter individens musikaliska styrkor. En annan del är valet av fokus under ett 

framträdande. Istället för att fokusera på det tekniska i musicerandet bör fokus läggas på att 

förmedla någonting. Om ett framträdandes huvudsakliga fokus istället läggs på kontakten med 

publiken och vad som ska förmedlas till dem blir det tekniska sekundärt och möjligheten för 

ett positivt utfall ökar.  
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Metoddiskussion 
När jag gjorde upplägget för mina intervjuer följde jag Åkerlinds (2012) råd om att begränsa 

antalet informanter för att bättre kunna hantera den empiri som genereras. Jag hade som mål 

att intervjua fyra individer men det blev, som presenterat tidigare, enbart tre. Jag känner att 

studien hade gynnats av en informant till. Informanterna jag intervjuade hade många likheter i 

bakgrund och erfarenheter och två av tre arbetade på liknande sätt. För att säkra att empirin 

får en bra spridning skulle jag nu i efterhand velat fråga informanterna på förhand vilken 

musikalisk bakgrund de haft. Att haft möjligheten att kunna välja det hade kunnat generera 

tydligare olikheter i uppfattningar eller kanske minskat eller stärkt bakgrundens betydelse i 

relationen till MPA.  

En fenomenografisk studies utfallsrum är i Åkerlinds (2012) mening inte rätt eller fel 

utan mer eller mindre komplett. En individuellt utförd analys, som i denna studie, kan tillföra 

en väsentlig förståelse för det undersökta fenomenet men en gruppanalys av empirin hade 

kunnat tillföra än mer. Såhär i efterhand hade en annan individs analys av min empiri kunnat 

generera ytterligare eller mer nyanserade uppfattningar kring studiens fenomen. Jag valde 

dock under studiens gång att inte göra det då jag tyckte att jag fann mycket intressant 

information och det hade varit svårt att hinna med inom kursens tidsram.    

Avslutande reflektion 
Genom studien har jag fått fram för och nackdelar med ett musikframträdande. Att våga gå 

upp på scenen för vad den representerar för en person, att hantera känslorna av att prestera, 

vilken påverkan kontexten har på individen, vilken inverkan tydligheten från lärare har 

gällande syftet med ett framträdande och vilken vikt förberedelserna har för både ett 

framträdandes utfall och den individuella relationen till nervositet.  

 Jag utformade min intervjumall genom projektion där jag ställde frågor som 

tillsammans skulle besvara frågeställningen de berörde. I efterhand känner jag att jag skulle 

undvikit ordet bedömning då det i sig är ett stort ämne och blir för brett för min studies 

fokusområde. Jag valde ändå att ha med vissa svar som kom fram gällande bedömning då de 

framkom som en av orsakerna till hur elever framträdandemässigt kan bli hämmade från att 

visa sin fulla potential. Vilket kan påverka relationen till MPA negativt.  

 I inledningen berättar jag hur jobbigt jag tyckte det var att framträda inför en publik 

när jag i tjugoåren började studera musik. Det är någonting jag fortfarande jobbar med men nu 

har jag genuint kul på scenen och känner igen mig i beskrivningar som framkommit i studien. 

Jag anser att min egen utveckling är ett tydligt exempel på att det går att skapa en god relation 

till MPA även med svåra förutsättningar. Precis som studien visar så krävs det en tydlighet i 

förväntningarna inför ett framträdande och ett kontinuerligt arbete tillsammans med andra där 

förberedelser, reflektion och återkoppling, ett positivt synsätt och strategiskt fokus är nyckeln 

till att etablera en god relation till MPA. Kombinationen av att vara både lärare och aktivt 

spelande musiker stärker lärarkompetensen. Denna frigörande känsla som kommer från att 

framföra musik är enligt vissa essensen med att hålla på med musik och oerhört viktigt att ge 

sina elever. Det är av stor vikt att lärare får en förståelse för fenomenet MPA och en förståelse 

om deras egen roll i utvecklandet av MPA för att kunna hjälpa sina elever då den 

huvudsakliga källan för missförstånd i förväntningar är lärare.  

Vidare forskning 
Bedömning är någonting som jag utelämnat ur min studie för att inte ha för brett fokus men 

det har kommit på tal bland flera informanter. Konsekvenser av ett framträdande och 

sannolikheten för negativ bedömning har i studien framkommit som den främsta orsaken till 

negativa kognitioner av MPA. Kenny (2011) säger att det är viktigt att barn inte utsätts för 

tävlingsinriktade situationer där fokus ligger på bedömning. Detta blir problematiskt då 
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skolans funktion med bedömning kan ha en negativ inverkan på elevers relation till att 

framträda. Det skulle vara intressant att se resultatet av en studie som undersökte 

bedömningens effekt på elevers musikstudier i skolan.  
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BILAGA 

Intervjuguide 
Introducerande fråga 

1. Berätta lite kort om dig själv och din relation till musik. 

 

”Vilka olika erfarenheter har lärare av MPA i deras eget musicerande?” 

1. Minns du dina första erfarenheter av att framträda? 

a. Hur reagerade du på nervositet?  

b. Problem eller ej? Vad tror du det berodde på?  

c. Fick du guidning av andra inför ett framträdande?  

d. Vad är din relation till nervositet idag?  

e. Hur har det påverkat dig i ditt musikutövande?  

f. Vad är din allmänna syn på nervositet?  

g. Är det medfött/skapas det? 

2. Har du någon gång känt att nervositet har minskat din förmåga att prestera? 

a. Att lära? 

3. Hur ser du på förhållandet lärare – musiker, vad är viktigast, vad är enligt dig 

idealiskt? 

a. Vad är dina egna ambitioner med musiken?  

b. Har du upplevt att prestation skapar en strävan efter perfektion? 

 

”Hur anser lärare att MPA påverkar elevers musiklärande?” 

4. På vilket sätt tror du att elever påverkas av nervositet i skolan? 

a. Inverkan ifrån skolans målsättningar?   

b. Elevers egna ambitioner? 

c. Anser du att elevers förväntningar inför ett uppspel brukar vara realistiska? 

5. Vad upplever du att elever vanligtvis har för ambitioner med sin musik? 

a. Hur vanligt anser du att det är att prestation blir till perfektion för eleverna? 

b. Har du upplevt ett samband mellan ambitioner och nervositet (hanteringen av) 

hos dina elever? 

i. Om JA – På vilket sätt då? 

ii. Om NEJ – Tror du det kan finnas ett? 

6. På vilket sätt tänker du att lärare influerar och inspirerar sina elever i sin 

undervisning? 

a. Överförs synsätt och vanor? 

 

”Hur arbetar lärare med musikframträdandepsykologi i musikundervisningen?” 

7. Hur tänker du kring bedömning och musik, (positiva & negativa aspekter)? 

a. Hur arbetar du med det? (hur redovisas det?) 

b. Hur upplever du att elever reagerar på bedömning inom musik?  

8. Vilka former av uppspel har ni vanligtvis under en termin? 

a.  (Görs det bedömningsfria uppspel?) 

9. Hur upplever du att elever reagerar på momentet uppspel? 

a. Pratar ni om situationen och att framträda? 

i. Inför?  

ii. Förberedelser? 

iii. Efter?  

iv. Återuppföljning (fokusera på det positiva) 

v. Verktyg för hantering?  
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Avlutande fråga 

1. Nu har jag inga fler frågor, har du någonting du vill tillägga eller någon fråga till mig? 

 

 


