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Titel: Varför når jag inte dit jag vill med min sångröst?  
En kvalitativ studie om hur sångpedagoger kan stärka elevers sångliga självförtroende 
 
Title in English: Why can´t I achieve what I really want with my voice when singing? A 
qualitative stydy about how singing teachers can work to improve students self – confidence. 
 
Uppsatsen behandlar sångpedagogers strategier för att stärka elevers ”sångliga 
självförtroende”. Syftet med studien är att undersöka om sångpedagoger reflekterar över 
”sångligt självförtroende” och huruvida de arbetar med det i sin undervisning. Syftet mynnar 
ut i följande frågor: Vad är sångpedagogers uppfattningar om hur svagt sångligt 
självförtroende inverkar på elevers vokala kunskapsutveckling? 
Vilka strategier har sångpedagoger för att stärka ett svagt sångligt självförtroende? 
För att undersöka detta har intervjuer med fyra sångpedagoger och en operasångare/sångerska 
genomförts. Intervjuerna var halvstrukturerade och efter att materialet blev kategoriserade i 
olika teman, analyserades dessa ur ett sociokulturellt perspektiv. Resultaten visar att många 
faktorer spelar in på ett sångligt självförtroende. Att ha för höga krav på sig själv som elev 
och inte vara i nuet, missgynnar den vokala kunskapsutvecklingen och ger ett sämre sångligt 
självförtroende. Sångpedagogerna använder sig av många olika strategier för att hjälpa elever 
att stärka sitt sångliga självförtroende. Strategierna kan vara olika rörelser, fysiska som 
sceniska, olika mentala redskap, övningar för att medvetandegöra sången och övningar för att 
hitta fokus i sången, i musiken och i det som sker.  
 
Sökord: Sångligt självförtroende, självkänsla, självbild, skam och prestationsångest 
 
  



FÖRORD 
 
Nu är den här resan över. Det har bokstavligen varit en resa. Jag har lärt mig otroligt mycket 
och min egen syn på min sång har blivit bättre. Jag har utvecklats mentalt och sångmässigt. 
Jag har också berikat min pedagogiska sida och känner att min verktygslåda har fyllts med 
olika verktyg för att stärka kommande elevers sångliga självförtroende.  
 
Jag vill tacka alla respondenter som varit med i min studie. Till min handledare Christina 
Larsson som har bidragit med mycket positiv energi och visat stort engagemang vill jag rikta 
ett stort tack för goda råd och uppmuntran. Tack mamma och pappa för er uppmuntran och 
stöd under julledigheten.   
 

 
 

Du kan om du vågar och vill. 
 Mod, tro, hopp och kärlek,  
Är de fyra viktigaste orden.   
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INLEDNING	  	  
 
Mitt motto: ”Du kan om du vågar och vill. Mod, tro, hopp och kärlek, är de fyra viktigaste 
orden” är min parafras till mitt självständiga arbete. Parafras är en förenkling av text, för att 
få fram det väsentliga. När sångare uppträder, har de ibland skrivna parafraser i 
programbladet, för att publiken ska få veta andemeningen i det stycke som skall framföras. 
Mottot handlar först om mod, att våga tro på sig själv. För det andra att ha en god tillit till sin 
sång, men även till sin kropp. Sångrösten bor inne i kroppen, hör ihop med den och därför tror 
jag att det är viktigt att även ha tillit till sin kropp. För det tredje handlar det om att inte 
förlora hoppet om man misslyckas med sin sång ibland. Sist handlar det om att visa kärlek, 
inte endast kärlek till omgivningen utan framför allt att visa kärlek till sig själv, för då tror jag 
att man lyckas. Man kan sammanfatta mottot så här: Gott självförtroende i relation till sång, 
som jag benämner ”sångligt självförtroende”. Vad händer om man inte har ett starkt “sångligt 
självförtroende”, hur kan man då våga samt ha kvar hoppet? 
 
Jag studerar till musiklärare på Örebro Universitet. Min profil är instrument/ensemble med 
huvudinstrument klassisk sång. Nu har jag studerat i snart fem år och skall därför skriva mitt 
självständiga arbete med musikpedagogisk inriktning. Jag vill inleda mitt arbete med en liten 
beskrivning av en fiktiv person som jag har valt att ge namnet Lisa. 
 
Musik har alltid haft en stor betydelse för Lisa. Hon sjöng jämt och ständigt alla visor hon 
hade lärt sig på förskolan. På våren och sommaren gick hon ofta ut och plockade blommor på 
ängar och sjöng på melodier som flödade ur henne. Lisa njöt av sin sång och hade kul. En dag 
tog Lisas mamma med henne till kyrkans barnkör men Lisa ville hem. Hon trivdes inte, hon 
var alltför blyg. Gruppen var stor och hon fick inte ha med sig mamma. 
 
Eftersom hon hade ett intresse för musik, ville hon ändå kunna uttrycka musik igen och valde 
att spela tvärflöjt. Hon fortsatte dock att sjunga för sig själv. I högstadiet genomförde hon och 
klassen många skolkonserter och hon var en av dem som sjöng i kören. En gång frågade en 
klasskompis med en kaxig attityd, vem det var som sjöng så ljust. Lisa svarade inte, utan 
istället sjöng hon en oktav ner och det lät inte alls bra men hon gjorde det för att hon inte ville 
sticka ut med sin ljusa klang. Sedan dess vågade Lisa knappt sjunga. Om hennes flöjtlärare 
bad Lisa att sjunga stämman, tordes hon knappt, hon skämdes för hur hennes röst lät. Hon 
trodde att hon inte kunde sjunga. Viljan att kunna sjunga fanns kvar i henne ändå och i ettan 
på gymnasiet började hon sjunga i skolkören. Hon fann intresse för sång och det gick bra för 
henne. Hon fick högsta betyg i körsång och blev motiverad till att fortsätta. I tillvalskurser 
fanns ensemble 1 att läsa och hon anmälde sig till kursen. Idag heter kursen Musik 100 (se 
bilaga 1) och har en liknande utformning som ensemble 1. 
 
En dag när hon hade sjungit solo på en konsert kom en man fram till henne och sa att hon 
hade en fin röst och borde ta sånglektioner. Han var musiker och kände en duktig 
sångpedagog. Lisa tog kontakt med sångpedagogen och började ta sånglektioner lite 
sporadiskt och plötsligt förändrades hennes planer: Musikteater på en folkhögskola och 
därefter musikprofilen med inriktning sång på samma skola. Direkt efter folkhögskolan 
antogs hon till en musikhögskola. Hon skulle börja musik-lärarprogrammet med 
huvudinstrument klassisk sång. Vilken lycka! Jo, hon var lycklig men efter någon termin kom 
tankar om att hon inte hade utvecklats tillräckligt mycket. Hon njöt inte av sin sång längre 
som när hon var ett barn och hon hade inte kul. Ändå siktade hon högt. Hon ville söka till 
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Operahögskolan efter utbildningen men hennes pedagog menade att hon ställde för höga krav 
på sig själv. Hon jämförde sig också med andra och kände sig sämre än dem och tyckte att de 
utvecklades fortare än hon. Det gjorde att hon fick svårt att fokusera på sin sång. Inför 
gemensamma lektioner eller konserter kom nervositeten långt i förväg. Hon spände sig och 
när det väl var dags för henne att sjunga upp för kurskamrater eller publik, blev hon 
illamående och alldeles matt. Samtidigt ställde hon frågor till sig själv: Vad kommer de andra 
att tycka om min sång och hur ska jag kunna sjunga som jag gör i övningsrummet? 
 
Hon upplevde kritik negativt istället för att sporras till att bli bättre. Detta kunde få följden att 
hon glömde att tänka på de detaljer hon lärts att finslipa på. Istället blev målet att få 
exempelvis ett sångsolo avklarat så fort som möjligt. Hon blev aldrig nöjd med sina 
framträdanden och negativa tankar fick henne att skämmas inför sig själv, kamrater och 
lärare. Hennes självförtroende var i botten och hon frågade sig själv hur hon skulle kunna 
stärka det för att kunna fortsätta med klassisk sång. Emellertid hade hon försökt att förtränga 
sådana frågor för att istället acceptera sin röst som den var. Svårigheten var att viljan att vara 
perfekt, fick självkritik, oro och nervositet att ta för mycket energi. Sådant påverkade sången 
negativt. Nu har hon tagit lärdom av sina misstag: Man skall inte ha för höga krav på sig själv 
utan ribban skall sättas på lagom höjd, för att sedan höja den i små steg. Under utbildningen 
byggde hon sina egna hinder och tog omvägar istället för att riva dem. 
 
Frågan är om Lisas “sångkarriär” hade sett annorlunda ut idag om hon hade vågat vara med i 
barnkören. Det är svårt att säga. Kanske hade hon i så fall nonchalerat den negativa 
kommentar hon fick av en klasskamrat i grundskolan. Det är också möjligt att musikläraren 
hade lagt märke till hennes vackra sångröst och uppmuntrat henne till att ägna sig åt att 
sjunga. 
 
Du som läsare har säkerligen förstått att Lisa egentligen är jag. Det är min historia, som jag 
delar med mig till dig som läsare. Kanske känner du eventuellt igen dig även om det kan vara 
i ett annat sammanhang. Jag vill gå till botten med det här och ta reda på om det finns något 
arbete från sångpedagogers sida att hjälpa elever att stärka sitt “sångliga" självförtroende. Vad 
kan sångpedagoger göra för att elever på folk- och musikhögskolor ska hitta sångglädjen och 
en tro på att de kan sjunga och ha tillit till sin röst?  
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TIDIGARE	  FORSKNING	  
 
I följande avsnitt kommer en redogörelse för tidigare forskning som har relevans för min 
studie. För att jag ska veta vad min studie kan bidra med krävs en beskrivning av tidigare 
forskning, vad som finns och inte finns som berör begreppet självförtroende i relation till 
sång. Nedan redogör jag för en artikel om röstskam, skriven av Tiri Bergesen Shei. Därnäst en 
doktorsavhandling av Pernilla Ahlstrand. Därefter två examensarbeten som berör 
självförtroende i samband med sångundervisning.   
 

Stemmeskam	  
 
I artikeln Kan stemmeskam overvinnes? Om helsofremmende aspekter ved profesjonelle 
sangeres identitetsarbeid (2011), beskriver forskaren i musikpedagogik Tiri Bergesen Shei 
det som hon kallar stemmeskam, ”röstskam” (min översättning). Shei menar att skam över sin 
sång och ”utøvning”, det vill säga utövande, är något sångare och sångpedagoger inte yttrar 
sig mycket om. I hela hennes yrkesverksamhet som sångerska, pedagog och musiklärare har 
begreppet skam förföljt henne och därför vill hon utreda begreppet i sin artikel.    
 
Shei (2011) menar att skam kontrollerar självet genom att reglera individen mot vad som är 
normalt, vanligt och legitimt. Skam är oumbärlig men också hotande. Att bryta mot normer 
för beteende, klädsel, språkbruk eller smak är skadligt, enligt henne. En enda kommentar, 
blick eller ironiskt leende kan bryta ned självtilliten. Shei (2011) menar att skam är en form 
av straff som gör att individer omedvetet anpassar sig efter sociala mönster. Då kan skammen 
bli en länk till självförakt och smärta (Shei 2011). Om människor inte kan uppleva skam, blir 
de socialt hämmade enligt Shei. Hon hävdar att individer behöver skam för att definiera 
gränser mellan sig själva och andra, för att utveckla empati, respekt och förståelse för andra 
människors behov.  
 
Ibland vill människor förtränga skammen medvetet eller omedvetet och får symtom som en 
klump i halsen, spända axlar, skuldror, skakiga ben, obehag och spänning i magen, tårar eller 
aggression utan att vara medveten om orsaken. Individen upplever oftast skam genom att 
påverkas av vad denne tror att andra tänker eller tycker. När någon känner skam vill denne 
helst bort ifrån situationen och lägga sig under täcket (Shei 2011). Shei säger att människor 
möter det språklösa i sig själva när de möter skammen. Den syns inte på utsidan men finns 
lagrat djupt i människan, kanske är människan själv inte medveten om den. När skam utlöses 
är det samspelet mellan känslor, andning och kroppens övriga muskelsystem som inte är i 
balans och spänningar kan skapas utan att individen själv vet om vad som sker och vilka 
konsekvenser det får (Shei 2011). Hon säger att muskelspänningar som pågår under en längre 
tid kan ge dålig röstkvalitet, dämpat kroppsspråk, låg toleransnivå, mindre motivation och 
kroppstillit.  

Röstskam	  
 
Sångrösten är ett instrument som finns i kroppen och stämbanden består bland annat av 
muskulatur. Det är stämbanden som producerar ljudet och dessa är beroende av luftströmmen 
som styrs av muskler som påverkas av vilja, andning och känslor. Alla känslotillstånd 
påverkar klangutrymmet och samspelet mellan muskler, luftström, lufttryck och tankar om 
hur individen vill uttrycka sin sång. En enda negativ tanke kan förändra uttrycket totalt (Schei 
2011).  
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Att få negativa kommentarer om sin sångröst i tidig ålder kan påverka en människas 
självuppfattning för resten av livet, anser Shei (2011). Det kan enligt henne, leda till att denne 
skäms över sin egen stämma. Eftersom sångare har sitt instrument inuti sig själva är det lätt 
att de blir både objektet sångrösten och subjektet sångaren, enligt Shei. Hon poängterar att det 
är viktigt att sångaren distanserar sig från sångrösten på så vis att känslor och dagsform inte 
påverkar samt att vederbörande kommenterar eget röstuttryck, utveckling och klang med 
läraren eller kompisen på en neutral nivå så att känslotillstånd hålls utanför. Bedömning och 
själv - bedömning är knutet till självrespekt och tillit, enligt Shei (2011). Dock menar hon att 
bedömning eller nervositet på lagom nivå är nyttigt, för känslorna påverkar andningen, 
kroppens anspänning, smidighet, mottaglighet och koordination. Däremot anser hon att när 
skam utlöses, blir andningsmusklerna spända och instrumentet låses. Sångaren kan då inte 
kontrollera sin röst med viljan. Kroppen blir likt en kloss som blockerar alla muskler, 
funktioner och samspelet mellan dessa, något som denne har utvecklat under lång tid av 
övning (Shei 2011). Tidigare nämnde Shei (2011) att sångare ser sig själv som både subjekt 
och objekt. Hon kallar det som inre och yttre och menar att vad som är inre och yttre lätt 
blandas ihop. De krav som sångaren har på sig själv förväxlas enligt henne, lätt med kulturella 
normer och standards. Hon menar att det är upplevda krav som egentligen inte finns, så 
kallade majoritetsmissförstånd, som ingen har ställt men som alla upplever. Människor 
disciplinerar sig själva efter dem och de blir ramverk och hållningspunkter för normalitet och 
kvalitet (Shei 2011). Professionella sångare ser sin utveckling som att ha förtrogenhet med en 
genre, stil, musikaliska och kulturella normer. Sannolikheten för att upplevelsen av skam ska 
avvika är stor då (Shei 2011).  
 
Normer och ideal finns överallt och styr individens val på alla områden, även vad som angår 
sångarens genreval, röstklang, utseende, uppträdande och medvetenhet om detta, anser Shei 
(2011). Hon hävdar att anpassning till normen förebygger skam. Hon beskriver normalitet 
som ett begrepp som har stor makt och att alla anpassar sig omedvetet efter begreppet. När 
individer kommer i konflikt med sig själva och inser vad de uppfattar som normalt och 
korrekt, inser de även att de formar sig efter normaliteten (Shei 2011). Hon påstår att den 
individ som inte kan bemästra sin sång som de normativa sångidealen eller vad 
sångpedagogen förväntar sig av denne, får upplevelsen av att sjunga fel. Har individen då 
röstskam kan denne se det som att denne sjunger fult och skäms över sin röst och identifierar 
sig med den (Shei 2011).  Vidare menar hon att sångare förhåller sig till andra, även när de är 
ensamma. Eftersom de har införlivat standards för rätt och fel, vackert och fult, bra och dåligt 
planlägger de sitt liv efter det, påstår Shei (2011). Det som är acceptabelt kommer att 
framkalla en känsla av trygghet, tillhörighet, förtrogenhet med en genre, ett bestämt sätt att 
använda klangen på eller att det känns riktigt (Shei 2011). 
 
Om en sångare ska övervinna sin skam bör hen erkänna sina känslor som en del av 
instrumentet och i interpretationsarbete även arbeta med spända muskler och känslomässiga 
reaktioner samt bli medveten om hur dessa faktorer kan påverka röstens klang och kvalitet, 
säger Shei avslutningsvis.  
 

	  
 
 
 
 



 5 

Att	  kunna	  lyssna	  med	  kroppen	  	  
 
Pernilla Ahlstrand vill i sin doktorsavhandling Att kunna lyssna med kroppen - en studie av  
gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater (2014) bidra 
med ökad förståelse av vad det innebär att utveckla en gestaltande förmåga. Hon undersöker 
gestaltande förmåga utifrån teaterelevers försök att lära sig detta och hur teaterlärare arbetar 
med att utveckla en sådan förmåga hos sina elever på det estetiska programmet. Ahlstrand 
(2014) kommer fram till, genom samtal med teaterlärare att närvaro är ett begrepp som står i 
centrum för deras reflektioner. Hon citerar Järleby som skriver: ”Scenisk närvaro kan 
beskrivas som maximal upplevelse genom alla sinnen och därigenom total uppmärksamhet på 
det som 
händer både med sig själv och omgivningen” (Citerat i Ahlstrand 2014, s. 128). Lärarnas syn 
på närvaro sammanfattar Ahlstrand i punkter, följande:  
 

- Att vara intresserad av den andra. Inte vara så upptagen av det egna, utan 
vad som händer emellan oss och av vad jag får. 
- Att vara här och nu. 
- Att avstå. Från att vara duktig, prestera och från att driva för hårt. 
- Att avstå från att spela före. Inte ha för bråttom. 
- Att våga. Det krävs mod att stå (agera, vara) på en scen. 
- Att vara lyhörd och lyssnande. På riktigt, inte bara med öronen utan med 
hela kroppen, att vara öppen för det som sker. 
- Att vara avspänd. Bara göra det som krävs av mig för att genomföra min 
sceniska handling. ( Ahlstrand 2014 s. 154-155)  
 

Ahlstrand (2014) summerar det som att vara i stunden och inte fokusera på sig själv men 
ställer frågan hur man lär sig att vara i stunden. Hon menar vidare att våga vara innebär att 
kunna möta sig själv i rummet genom att våga vara i sin kropp, våga ta plats och ta in det som 
sker i mötet med rummet och sig själv och andra. Ahlstrand (2014) anser att det inte enbart är 
sinnet som är involverat utan också kroppen. Hon menar att utan att vara medveten om och 
vara i kroppen kan ingen gestaltning ske.  
 
 

Sjung	  med	  hela	  kroppen!	  
	  
I examensarbetet Sjung med hela kroppen! En kvalitativ undersökning av elevers upplevelser 
av rörelse integrerat i sångundervisning (2012), vill sång-och rytmikpedagogen Karin 
Lindahl belysa hur rörelseövningar integrerade i individuell sångundervisning påverkar 
elevers upplevelser av sjungande. Hon menar att eleverna fick en positiv upplevelse och fokus 
ändrades från rösten till uttrycket, vilket medförde att eleverna upplevde att de fick en friare 
och mer avspänd röst. Dessutom upplevde eleverna mindre prestationsångest och färre 
mentala hinder, vilket innebar att de vågade mera.   
 

	  

Sångundervisning,	  självförtroende	  och	  självkänsla	  
 
Hur självkänsla och självförtroende samverkar med sångundervisning, samt hur 
självförtroende har påverkats under en lång tid och vid flera perioder, undersöker 
musikhögskolestudenterna Thomas Andersson och Katarina Johansson. I deras 
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examensarbete Sångundervisning, självförtroende och självkänsla- älska mig för den jag är är 
deras frågor om den egna sångundervisningen påverkar självkänslan och självförtroendet, 
vilka möjligheter och begränsningar som sångundervisning har på självkänsla och 
självförtroende samt om det finns några andra beståndsdelar som har inflytande på att bygga 
upp ett självförtroende. De kommer fram till att positiv feedback från pedagogerna stärker 
sångstudenternas självförtroende. Sångundervisning kan också stärka elever med lågt 
självförtroende, enligt dem, genom att det är ett öppet klimat och det finns utrymme för att 
göra fel eftersom det bara är lärare och elev.   
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PROBLEMOMRÅDE	  	  
 
Utifrån tidigare forskning är svagt sångligt självförtroende ett problem och ämnet behöver 
belysas och reflekteras kring. Sång är ett ämne som kräver fullständig fokus från individen, 
för att individen ska kunna prestera så bra som möjligt. Många människor är fokuserade på 
antingen framtiden eller dåtiden, men oftast på framtiden. De strävar alltid efter en karriär och 
är aldrig i nuet. Detta anser den före detta skytten på elitnivå Christina Bengtsson. Hon var en 
av flera föreläsare på stiftelsen Forskning & framstegs vetenskapsdag Hjärndagen som pågick 
i Stockholm den 23/10 2015. Jag var inte där men har i efterhand hittat föreläsningen på 
URplay. Bengtsson (2015) berättar om konsten att gå från ofokuserad till fokuserad, olika 
målbilder och koncentration. Hon menar att om en elitskytt lyckas med sin tävling, handlar 
det inte om att fysiken, tekniken eller andningen fungerar, för det har denne tränat på i många 
år. Utan det handlar om vilka tankar vederbörande tänker och varför. Hon nämner att vår 
föregångare heter Homo Sapiens. Det betyder Människa som vet. 
Medan vi människor idag heter Homo Sapiens Sapiens, vilket betyder Människa som vet att 
hon vet. Detta tolkar Bengtsson som att alla vet vad alla vet. Detta kan leda till att vi vet att 
alla andra kan tänka och tycka saker om oss. Då kan skytten tänka: Vad händer om jag inte 
lyckas skjuta mitt i prick? ”Kan vi då ifall det behövs stryka dessa störande tankar? Ja då 
inträder någon form av kravlöst nu. Och det är här vi har förmåga att prestera och fungera 
precis så bra som vi är. Varken mer eller mindre” (Bengtsson 2015) Hon menar att individen 
kan träna sig att hitta fokus.  
 
Det visar sig alltså att de flesta människor har svårt att vara i nuet och att oroväckande tankar 
inför en uppgift förekommer. Fokus är ett begrepp som är vanligt i idrott men också i sång 
och jag kan tänka mig att en individ som har svårt att fokusera i nuet, tänker många negativa 
tankar som kan leda till sämre prestation. Det kan medföra att vederbörande tycker sig ha 
misslyckats vilket kan påverka det sångliga självförtroendet negativt. Utifrån tidigare 
forskning och problemområde behöver ämnet belysas och undersökas. Därför vill jag ta reda 
på hur sångpedagoger tänker kring ämnet och arbetar för att stärka elevers sångliga 
självförtroende.  
 

Syfte	  	  
 
Syftet med studien är att undersöka hur sångpedagoger arbetar för att stärka elevers sångliga 
självförtroende. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:  
 

Frågeställning	  
 

• Vad är sångpedagogers uppfattningar om hur svagt sångligt självförtroende inverkar 
på elevers vokala kunskapsutveckling? 

 
• Vilka strategier har sångpedagoger för att stärka ett svagt sångligt självförtroende? 
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BAKGRUND	  OCH	  DEFINITION	  AV	  CENTRALA	  BEGREPP	  
 
I detta avsnitt följer en beskrivning av olika begrepp som är centrala för studien 
Självförtroendet är ett komplext begrepp som innehåller många underkategorier. De begrepp 
som kommer att behandlas är självförtroende, självbild, självkänsla, perfektionism samt 
prestationsångest.  

Definition	  av	  självförtroende	  
 
Självförtroende är ett begrepp som är bundet till situationer (Johnson 2003). Det handlar inte 
om hur individen är utan om vad individen gör. Där har anlag och förmåga inom ett ämne, en 
viktig påverkan (Johnson 2003). Kurtén (2013) menar att självförtroende innebär hur stark 
tillit man har till sig själv när det gäller att klara av olika ärenden.  

 
Att ha bra självförtroende handlar om hur bra man tror sig själv att klara av olika saker. Man kan 
ha olika bra självförtroende i olika situationer. Men man kan också ha ett generellt gott 
självförtroende. När man lyckas med saker växer självförtroendet och man blir säkrare 
på att det kommer att gå bra även nästa gång. En god självkänsla leder ofta till att man lättare får 
ett bra självförtroende på olika områden i livet. Men det är också vanligt att man kompenserar en 
låg självkänsla med att skaffa sig gott självförtroende i det man gör, till exempel genom arbetet. 
Man kan vara mycket duktig utan att tycka så väldigt bra om sig själv ( Ylva Kurtén 2013).  

 
Kurtén anser att självförtroende är hur stark tillit en individ har till sig själv och att 
självförtroendet varierar beroende på situation. En individ utvecklar sitt självförtroende 
genom lyckad prestation. Ett gott självförtroende är ofta ett sätt för att undantränga en låg 
självkänsla.   

Definition	  av	  självbild	  	  
 
Självbild är ett av flera perspektiv på självet och en ”databank” med etiketten ”jag själv” 
(Johnson 2003). Johnson påstår att i denna databank samlas information genom människors 
utveckling och erfarenheter och självbilden är ett kunskapsperspektiv av självet. Vidare 
beskriver Johnson självbilden som en kontaktannons där det går att läsa all fakta om en 
person. Det är bilden av en individ som ges ut till omgivningen. Det kan hos individen, enligt 
henne, finnas antingen en negativ eller positiv självbild. Beskrivningen av hur individen tror 
att denne uppfattas av andra är självbilden (Kurtén 2013) ”Självbilden behöver inte vara helt 
tydlig eller stämma med vad man visar utåt. Men det är ofta lättare att umgås med andra när 
den självbild man har stämmer med hur man uppfattas av andra.” (Kurtén 2013)   

Definition	  av	  självkänsla	  	  
	  
Självkänsla är den inre känslomässiga relationen till självet, anser Johnson (2003). Det 
handlar enligt henne, om hur människor värderar sin självbild, vad eller hur individen är och 
hur denne känner välbefinnande och förtroende till sig själv. Individen kan ha en självkänsla 
som är antingen hög eller låg men i grunden tämligen stabil. Till självkänsla hör också orden 
självrespekt och självacceptans (Johnson 2003). Vidare beskriver hon att självkänslan uppstår 
på två sätt: Ett aktivt sätt som ger en yttre självkänsla och ett passivt sätt som ger en inre 
självkänsla. Det aktiva sättet innebär att människan förvärvar sitt värde av självet och får en 
yttre självkänsla. Det kan ske genom att exempelvis utveckla sin kompetens. Det andra sättet 
går ut på att den inre självkänslan ges passivt till människan genom omgivningens omdömen 
och emotionella bekräftelse. 
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Filosofen och sociologen Georg Hebert Mead och filosofen och psykologen William James 
tänkte kring självet och menade att självet är både subjekt och objekt. Skillnaden mellan I, jag 
och Me, mig var väsentligt för självets uppkomst. Teorin lade också grunden till dagens idé 
att det finns en inre och en yttre självkänsla, som nämndes tidigare i texten. Enligt Johnson 
(2003) menar James att Jaget (I) var mittpunkten för människans medvetande och identitet. 
Jaget kan liknas vid en domare som iakttar Migets handlingar. Enligt Johnson (2003) avser 
James att utan denna möjlighet, att människan kan se sig själv från ett yttre perspektiv och 
kunna iaktta, reflektera och bedöma sig själv, vore självkänsla ett komplicerat begrepp. James 
var enligt Johnson (2003) förespråkare för den aktiva självkänslan och menade att genom 
aktiva gärningar bestäms självvärdet som en bit av individen där utseende, kompetens, familj 
och egendom är egenskaper som ger värde åt självet. Det viktigaste var enligt James kvoten 
självkänsla = förmåga/ambition, som innebär att genom framgång förvärvas självkänslan. 
Enligt Johnson (2003) anser Mead att självkänslan ges passivt till människan genom 
omgivningens omdöme om henne.  
 
Johnson (2003) beskriver olika egenskaper som utmärker en god inre självkänsla. En 
människa med god inre självkänsla är både en god givare och mottagare i relationer och vet 
när hon behöver hjälpa andra samt när hon är i behov av stöd. Hon kan öppet visa sina känslor 
och accepterar dessa och sina behov. Vidare har hon en positiv grundsyn på livet och en stark 
okränkbarhet vad gäller påtryckningar från andra och vet var gränsen går vad gäller 
välmående. Vidare nämner Johnson kännetecken vid en god yttre självkänsla. Då gör en 
människa med god yttre självkänsla alltid sitt bästa och är ansvarsfull. För att stärka 
självkänslan vill hon vara duktig och ställer därför höga krav och förväntningar på sig själv, 
men även på andra. Om individen har höga krav på sig själv, har denne enligt Johnson (2003) 
en benägenhet för att bli mycket ordentlig, rent av perfektionistisk. Ytterligare en egenskap är 
att individen har ett kontrollbehov över sig själv och andra. Prestationer och uppskattning från 
andra gör den yttre självkänslan starkare. Det är dock viktigt att påpeka att självkänslan är inte 
endast något vi har, utan någonting vi strävar efter att få eller utvidga och växelspelet mellan 
inre och yttre ger olika sammansättningar av självkänsla (Johnson 2003).  
 
Många människor kör genom livet med gasen i botten utan att fundera över varför minnet inte 
är som det borde vara, varför de går runt i cirklar och känslan av att ha missat något kan 
inträffa, menar författaren Mia Törnblom (2005). Enligt henne är detta varningssignaler och 
då bör individen stanna upp och lyssna till sitt inre. Denne skall ställa sig frågan om hur 
självkänslan mår. (Törnblom 2005). Självkänsla är känslan av själv som utvecklas i 
interaktion med omgivningen och självet skapas i känsloladdade möten med andra människor. 
menar författarna Marianne Brodin och Ingrid Hyllander i boken Självkänsla- att förstå sig 
själv och andra (2002). De beskriver hur barn utvecklar och kommunicerar med sina känslor. 
I interaktion med omgivningen utvecklas självkänslan och formas av de känslomässiga svar 
barnet får. 
 

Barnets otaliga upplevelser av sammansatta affekter 1har sammanflätats till ett komplicerat 
känsloliv. Upplevelser av dessa blandade känslor och reaktioner, samtal och sammanhang som 

                                                
 
1 Affekt är det kroppsliga uttrycket som andra kan se när vi exempelvis blir rädda, samt vad som händer i 
kroppen när vi blir rädda. Affekterna har speciella kropps- och ansiktsuttryck. Affekter är vårt sätt att orientera 
oss i tillvaron och avgöra vad som är bra eller dåligt (Brodin & Hyllander 2002 S.10) 
Enligt den amerikanske psykologen Silvan Tomkins har vi nio grundaffekter. Dessa är välbehag, intresse, 
förvåning, rädsla, ledsenhet, ilska, skam, avsmak och avsky.  (Brodin & Hyllander 2010 S. 26)  
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skapas kring upplevelserna bygger upp barnets självbild, barnets upplevelse av sig själv (Brodin & 
Hylander 2002 s. 92).  
 
 

Brodin & Hyllander (2002) menar alltså att barnets upplevelser av känslor, reaktioner 
och sammanhang bygger upp barnets självbild. Genom att barnet bygger upp sin 
självbild och upplevelse av sig själv, menar de vidare att barnet lär känna sig själv, hur 
det känner sig och hur det ser på sig själv.    
 
Vidare anser Brodin och Hylander (2002) att en god självkänsla handlar om att vara medveten 
om sina affekter och hur man handskas med dem.  
 

Definition	  av	  prestationsångest	  
 
”Stark rädsla hos en person att inte kunna genomföra den prestation som begärs av honom 
eller henne”( Egidius s.533 2008). Vidare står det enligt Egidius (2008) att termen används 
också om examensångest och i andra olika situationer exempelvis uppträdande inför publik 
som kallas rampfeber. Prestationsångest kan också ses som en ångest att misslyckas vid 
tillfällen då en individ upplever att det finns förväntningar på denne och krav på 
framgångsrika insatser (Egidius 2006). Ett annat ord för prestationsångest är scenskräck enligt 
psykologistudenterna Thomas Erenius & Jonas Wallengren, i uppsatsen Acceptance and 
Commitment Therapy för musikalisk prestationsångest- att lära sig leva med prestationsångest 
genom ökad psykologisk flexibilitet (2012). De menar att symtomen vid scenskräck är 
liknande de som uppkommer vid rädslor och fobier och påminner om kamp-flykt-responsen 
som aktiveras i hjärnan. Denna kamp-flykt respons är en av evolutionens framgångar som 
hjälper djur och människor att kunna fly eller slåss när fara hotar. Detta förlopp namnger 
professorn i pedagogisk psykologi Roland S. Persson i boken Psyke, stress och konstnärlig 
frihet- en ansats till en yrkesmusikalisk psykosomatik (1996), som emotion. ”Människan 
upptäcker en fara (situation) och bedömer den som hotfull (bedömning). Genom att 
människan bedömer den som hotfull, upplever denne fruktan (känslan), som gör att denne 
handlar på ett visst sätt (åtgärd) och leder till en säkerhet (resultat), förhoppningsvis 
(Persson1996). Denna inbyggda reaktion ser Persson som avgörande för att förstå vad 
scenskräck eller ett annat ord, rampfeber, innebär. Vidare menar han att vid ett konserttillfälle 
handlar det inte om att överleva efter konserten, så kallad fysisk överlevnad utan mer en 
social överlevnad. Det innefattar enligt Persson (1996), om hur individen lyckas med sitt 
framträdande, hur denne blir bedömd. Om konserten blir en framgång, stärks idealbilden av 
individen själv. Enligt Persson (1996) menar McMillan, Baumeister & Tice att om det blir en 
negativ följd av konserten och individen får ett enda oförmånligt ord, kan individen tappa 
självförtroendet helt.  

Definition	  av	  perfektionism	  	  
 
Perfektionister definieras som människor ”vars krav på sig själva är orimliga och orealistiska 
och som tvångsmässigt och oupphörligt strävar mot ouppnåeliga mål” och sätter sitt värde 
enbart i termer av produktivitet och resultat”(Antony & Swinson 2014 s.22).  
Antony & Swinson har tagit del av flera forskares definitioner av perfektionism och 
sammanfattar det som att perfektionistiska människor har krav och förväntningar som är svåra 
eller omöjliga att uppfylla. Kraven är så pass höga att de inverkar negativt på individen. 
Perfektionism har ideligen samband med problem som ångest och depression (Antony & 
Swinson 2014).  
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METOD	  
 
I detta avsnitt finns en redogörelse för vilket analytiskt perspektiv som valdes och varför den 
var relevant för studien. Därnäst följer en beskrivning av dataskapande, urval av informanter, 
genomförande och vilka forskningsetiska ställningstaganden som behövde göras.  
 

Analytiskt	  perspektiv	  
	  
Studien syftar till att undersöka om sångpedagoger reflekterar över ”sångligt självförtroende” 
och huruvida de arbetar med det i sin undervisning. För att göra detta kommer jag analysera 
empirin ur ett sociokulturellt perspektiv, som beskrivs här nedan. 	  
 

Sociokulturellt	  perspektiv	  
 
Många forskare har skrivit om sociokulturellt perspektiv. Två professorer som har skrivit 
mycket om detta är Roger Säljö och Olga Dysthe. Säljö har skrivit boken Lärande i praktiken 
(2014) och är också medförfattare till boken Lärande Skola, Bildning (2012). Dysthe har 
skrivit Dialog, samspel och lärande (2003) Dessa tre böcker kommer att användas för att 
beskriva vad det sociokulturella perspektivet är.      
 
I kapitlet Den lärande människan ur Lärande Skola, Bildning (2012 s.139-197) nämner Säljö 
(2012) det sociokulturella perspektivet och om dess grundare Lev Semenovich Vygotskij 
(1896-1934). Vygotskij var verksam i tio år vid den psykologiska institutionen vid universitet 
i Moskva. Han hade en akademisk och intellektuell bakgrund och intresserade sig för 
utvecklingspsykologiska frågor. Tidigare hade han studerat juridik, litteratur, medicin, konst 
och estetik. Dessa ämnen blev grundpelare i hans sätt att se på utveckling och lärande ur både 
biologiskt och sociokulturellt perspektiv (Säljö 2012).  
 
Enligt Dysthe (2003) var Vygotskij speciellt intresserad av hur högre intellektuella förlopp 
bildades och hur de uppstod genom social interaktion och sedan blev internaliserade, det vill 
säga införlivade, i individens tänkande. Det har skrivits mycket om det sociokulturella 
perspektivet. Nedan följer en utförlig beskrivning av fyra aspekter på den sociokulturella 
synen på lärande som är relevanta för min studie.  
 
 
1. Lärande är situerat i speciella fysiska och sociala kontexter, där kontexter kan innebära 
olika sammanhang. Hur en individ lär beror på situationen och det som lärs (Dyshte 2003).  
Lärandets situerade natur är ett begrepp som även Säljö (2014) pekar på. Säljö menar att 
individen handlar efter den sociala praktiken och det innebär att denne utgår från sina 
förmågor, erfarenheter och omedvetet sina uppfattningar om vad omgivningen kräver och 
tillåter vederbörande att göra. Vidare skriver Säljö (2014) att relationer mellan redskap och 
handlingar måste skapas och varierar utifrån olika sociala praktiker. Ett exempel som han tar 
upp är när en granne som är läkare frågar honom hur det är. Eftersom han inte har någon 
vänskapsrelation med honom, så tolkar han frågan ur ett allmänt perspektiv och en inledning 
till en allmän konversation. Om han istället hade varit patient till läkaren skulle svaret bli 
annorlunda och relevant för situationen exempelvis i fråga om allmäntillstånd eller sjukdom. 
Han menar vidare att människan socialiseras i en kontext och då innefattar det inte att lära sig 
att följa olika tydliga regler, utan det handlar om att individen innehar en utvecklad förståelse 
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för när olika regler kan omsättas i praktiken.  ”I de flesta yrken och verksamheter finns det så 
kallad tyst kunskap eller förtrogenhetskunskap - outtalade insikter i hur den egna 
yrkespraktiken ser ut och vad som fungerar och inte fungerar i en viss situation” (Säljö 2014 
s.130). Den tysta kunskapen ger enligt Säljö en intuition för hur en situation uppfattas av olika 
individer och vad de kan göra och inte kan göra. Ytterligare en forskare som nämner att 
lärande är situerat är Jerome Bruner (2002). Han är professor i psykologi och författare till 
boken Kulturens väv- Utbildning i kulturpsykologisk belysning. Han anser följande:   

 
Även om kulturen är skapad av människa, så är det kulturen som formar och möjliggör det 
specifikt mänskliga medvetandet. Enligt detta synsätt är såväl lärandet som tänkandet alltid 
situerat i en kulturell kontext och alltid beroende av de tillgängliga kulturella resurserna  
(Bruner 2002 s.20). 

 
Bruner anser alltså att kulturen formar människan och att lärandet är beroende av de 
kulturella resurserna.  
 
2. Lärande är i huvudsakligen socialt och begreppet social har två innebörder: Dels det 
historiska och det kulturella sammanhanget och dels relationerna och samspelet mellan 
människor (Dysthe 2003). Det historiska och kulturella sammanhanget innebär enligt Dysthe 
att människan är hemmahörande i en kultur och i en samhörighet och att tänkandet och 
handlandet påverkas av omgivningen. Detta gäller enligt henne, även inlärning, då lärandet 
inte kan ses som en avskild företeelse och enbart som en mental process hos individen utan 
som ett tänkande i ett helhetskoncept där individen måste förstå vad som förhindrar och 
gynnar lärande. Den andra innebörden som är att ha relationer och vara i samspel med andra 
människor betyder att det är genom samspelet individen utvinner kunskap och förstår en 
kultur (Dysthe 2003). Kunskaper och förmågor finns inte direkt i biokemiska förlopp utan 
kunskaper föds fram genom förståelse och tillvägagångssätt som har bildats i ett samhälle 
långt tillbaka i tiden genom samspel med andra människor.  
 

Ett viktigt mål med skola och högre utbildning är att inkulturera eleverna i olika diskurssamhällen, 
dvs. att utrusta dem med kompetens att använda begrepp och tankesätt och vedertaget bruk inom 
grupperna så att de kan fungera i olika sammanhang (Dysthe 2003 s. 44).   

 
Dysthe (2003) menar att när individen deltar i olika diskurssamhällen 
(konversationssamhällen) kan den finna olika kognitiva redskap, idéer, teorier och begrepp 
som den sedan gör till sina det vill säga approprierar, genom en egen strävan att skapa mening 
i vad den upplever. 

3. Lärande är distribuerat bland flera personer. Kunskap är fördelad bland en grupp 
individer. De har olika förmågor och är nödvändiga för en helhetsförståelse (Dysthe 
2003).  

Lärande är också deltagande i praxisgemenskap. Enligt Dysthe (2003) menar Lave & 
Wenger att lärande sker överallt och alltid. Att delta i praxisgemskap innebär enligt dem 
att den lärande till en början saknar det mesta av den kunskap som behövs för att vara 
en kunnig deltagare i gruppen. Lärande sker genom att alla deltagarna har olika 
kunskaper och förmågor och genom gemensam aktivitet med fokus på att handla istället 
för att enbart tala (Dysthe 2003).  
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4. Lärande är medierat.  
 
Enligt Dysthe (2003) har Vygotskij infört ett begrepp i det pedagogiska tänkandet. Det är 
”mediering” och kommer ursprungligen från tyskans Vermittlung som betyder förmedling och 
används i betydelsen stöd för lärande. Fysiska, intellektuella och språkliga redskap medierar 
verkligheten för individen. Individen förstår verkligheten genom att ta hjälp av fysiska och 
intellektuella redskap som utgör några sociala verksamheter (Dysthe 2003). Vårt tänkande 
och förståelse för omgivningen är alltså färgade av vår kultur med dess intellektuella och 
fysiska redskap (Säljö 2014). Vidare menar Säljö att redskap eller verktyg är intellektuella 
eller praktiska tillgångar som används för att människan ska kunna begripa sin omvärld och 
kunna handla därefter. Det finns psykologiska redskap och dessa kan vara språk, räknesystem, 
formler, regler samt olika vetenskapliga och andra begrepp. De fysiska redskapen, så kallade 
artefakter, är materiella ting exempelvis penna, bok eller film. Säljö (2014) betonar att det 
viktigaste enligt det sociokulturella perspektivet, i inlärningssituationer är det komplexa 
samspelet mellan redskapet och den lärande, hur den lärande tar till sig redskap som är uttryck 
för ideologier och specifika kulturer där de har uppstått och hur nya redskap införlivas och 
används i lärandekulturen. Dysthe (2003) pekar på ett annat exempel på kulturellt, 
medierande redskap, språket, som också är det viktigaste enligt Vygotskij.  
 
Kultur är enligt Säljö (2014) en uppsättning idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser 
som individen införlivar genom samspel med omvärlden. I kulturen ingår också artefakter, 
som utgör vår vardag. Dessa är enligt honom olika verktyg, instrument för mätning, vägning 
och liknande, olika former av information och kommunikationsteknologi, fortskaffningsmedel 
med mera. Säljö citerar sig själv i en tidigare bok och skriver: ”Kulturen är således både 
materiell och immateriell och i själva verket finns det ett intimt samspel mellan dessa 
dimensioner” (Säljö 2014 s. 29). Utveckling av materiella resurser samverkar med utveckling 
av idéer och intellektuella kunskaper. Genom att människan använder båda ökar hennes 
förmåga att inneha lärdomar och att använda dem till rätt ändamål. Detta motsvaras i kulturen 
då människan således använder artefakter, som produceras till speciella ändamål gällande 
kulturen (Säljö 2014). Vidare nämner han att individens sätt att bete sig, tänka och handla är 
formade av kulturella och sociala sammanhang och att det biologiska systemet inte påverkar 
individen i den grad som det sociala och det kulturella gör. Därför blir lärande och utveckling 
hos individer en kommunikativ process och utgör en central del av det sociokulturella 
perspektivets sätt att se på lärande och utveckling. (Säljö 2014) 

	  

Motiv	  för	  valt	  perspektiv	  
	  
Det sociokulturella perspektivet är användbart för denna studie därför att i sångundervisning 
används olika kulturella redskap beroende på vilken kontext lärandet befinner sig i. Med 
kontext menar jag hur lärandet är situerat som både Dysthe (2003), Säljö (2014)  och Bruner 
(2002) beskriver. Jag anser att både situerat lärande och kulturella redskap är relevanta 
begrepp för studien, eftersom de undervisar i olika kontexter och miljöer. Kanske använder de 
olika kulturella redskap i undervisningen? Vårt tänkande och förståelse är färgade av den 
kultur vi befinner oss i med dess intellektuella och fysiska redskap (Säljö 2014). Han menar 
alltså att hur vi förstår olika fenomen och tänker kring dessa har med vilka redskap, fysiska 
eller intellektuella som vi besitter i olika situationer, det vill säga lärandet sker på olika sätt.  
 
I analysarbetet av data kommer det sociokulturella perspektivet vara till hjälp för att ta reda på 
vilka kulturella redskap som förekommer i sångundervisning för att hjälpa elever att stärka 
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deras sångliga självförtroende. Med kulturella redskap menar jag undervisnings-metoder och 
– former samt vilka olika redskap som ingår exempelvis intellektuella redskap och artefakter. 
Hur är lärandet situerat beroende på kontexten och i sådana fall varför och vilken betydelse 
har det för lärandet?  
 

Dataskapande	  
Den lämpligaste metod ansåg jag var individuella kvalitativa intervjuer eftersom jag ville veta 
hur varje sångpedagog uppfattar begreppet sångligt självförtroende och alla begreppen som 
hör till samt vilka strategier de har för att stärka elevers sångliga självförtroende. Här nedan 
redogör jag för kvalitativa intervjuer och hur de användes i min studie.  

Kvalitativa	  intervjuer	  
	  
Syftet med kvalitativa intervjuer är att utifrån den intervjuades perspektiv, förstå ämnen från 
informantens vardagsvärld (Kvale & Brinkmann 2014). Strukturen för en intervju är liknande 
en vardagskonversation men på ett professionellt sätt med frågor där fokus är att förstå hur 
den intervjuade tänker och uppfattar vissa fenomen (Kvale & Brinkmann 2014). De intervjuer 
som jag har gjort i min undersökning, är halvstrukturerade forskningsintervjuer där målet är 
att ställa frågor så att informanten kan ge en fri och utförlig beskrivning av olika begrepp. 
Intervjuerna är formade som en intervjuguide där jag utgår från vissa teman som innehåller 
förslag till frågor som utgår från Kvales & Brinkmanns (2014) sätt att skriva intervjuguider. 
 
Det finns 12 olika karakteriseringar av kvalitativa intervjuer där bland annat det deskriptiva 
finns med och är relevant för min studie. Det handlar, enligt Brinkmann & Kvale om att ta 
reda på hur informanten upplever vissa fenomen. Detta sker genom att intervjuaren 
uppmuntrar denne till att ge en så utförlig beskrivning som möjligt. Målet är att utvinna 
nyanserade beskrivningar som skildrar den kvalitativa mångfalden, alla skillnader och 
variationer hos ett fenomen (Kvale & Brinkmann 2014).   
	  

Urval	  
	  
Eftersom syftet med studien är att undersöka om sångpedagoger reflekterar över ”sångligt 
självförtroende” och huruvida de arbetar med det i sin undervisning, blev valet att intervjua 
sångpedagoger runt om i Sverige. Dock hände det att en pedagog som fick förfrågan om 
deltagande i intervju, inte specifikt är en sångpedagog utan undervisar klassiska sångstudenter 
i grupp där målet är att skapa tillsammans. Dessutom skickade jag en förfrågan till en aktiv 
operasångare/sångerska som dessutom har sångelever men saknar sångpedagogutbildning. 
Alla deltagare är klassiskt skolade och undervisar i sång. Informanterna kommer att benämnas 
dem könsneutrala namn, så att de inte är identifierbara.  
 

Genomförande	  	  
 
Jag skickade mejl till flera sångpedagoger med en förfrågan om att delta i min undersökning. 
Svar fick jag från fyra pedagoger och en operasångare/sångerska. Vi bestämde tillsammans 
tid för att samtala kring sångligt självförtroende där informanten bodde eller annars via Skype 
eller Face-Time. Inför intervjuerna tog jag del av Kvales (1997) beskrivning av 
forskningsintervjuns sju stadier. Det fösta jag gjorde var så kallad tematisering som innebär 
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att syftet för undersökningens ska klarläggas. Forskaren ska svara på frågorna varför, vad och 
hur. Jag ställde mig frågorna: Varför valde jag sångligt självförtroende? och hur ämnet skulle 
undersökas det vill säga vilken metod behövde användas? Därefter gjordes en planering och 
ett antal frågor ställdes: Vilken förkunskap krävs inför intervjuerna? Hur förhåller jag mig till 
de forskningsetiska ställningstagandena? Dessa ställningstaganden kommer att beskrivas 
längre fram. Därefter bestämdes vilken typ av intervju som skulle användas. Efter att 
intervjuerna hade genomförts skulle en förberedelse för analys genom transkription av det 
inspelade materialet utföras, en så kallad utskrift. Slutligen gjordes en verifiering som går ut 
på att fastställa intervjuresultatens generaliserbarhet. Det innebär om jag kunde dra några 
resonemang från intervjuresultaten och om påståendena var trovärdiga (Kvale 1997).  
 
Inför intervjusituationen hade jag skrivit ned tio begrepp/ teman (Se bilaga 2) och eftersom 
jag intervjuade både pedagoger och en operasångare/sångerska ser intervjuguiderna (Se bilaga 
3 & 4) olika ut. Den ena är med ett lärarperspektiv och den andra har ett perspektiv som 
bygger på erfarenheter och upplevelser av både sånglektioner och framträdanden. Under 
intervjun inledde jag samtalet med att informanten först fick ge en beskrivning av sin 
musikaliska bakgrund. Därefter fick denne välja ett av begreppen/teman, som vederbörande 
tyckte var mest intressant och jag började ställa frågor kring det och senare ställdes frågor 
kring de andra begreppen. Intervjun pågick under ca en till en och en halv timme och spelades 
in med en diktafon. Det inspelade materialet transkriberades därefter till skriftspråk och 
analys.  
   

Genomförande	  av	  analysarbete	  	  	  
 
Kvale (1997) hävdar att en intervjuutskrift i sig, redan är tolkad av forskaren. Det beror på att 
intervjuaren skriver ned vad denne hör. Ibland kan det vara svårt att höra vad informanten 
säger och då får forskaren helt enkelt skriva ned det denne uppfattar. Vidare problematiserar 
Kvale (1997) kring svårigheten att veta när en mening i en intervju slutar eller om det är en 
paus. Det kan inte forskaren avgöra utan får endast anta att det var exempelvis en paus. 
Utskrifterna från de intervjuer som jag har gjort, är talspråk som har transformerats till 
skriftspråk. Ibland har informanten gjort en paus eller omformulerar sin mening. Då följs det 
av tre punkter… innan nästa mening kommer. Analysarbetet har utförts utifrån det 
sociokulturella perspektivet och tyngdpunkten har varit att se vad det finns för olika kulturella 
redskap i texterna och hur det situerade lärandet i en social kontext ser ut med fokus på lärares 
arbete med sångelevers svaga sångliga självförtroende. Hur undervisar pedagogerna? Vad 
ingår, vad ingår inte i undervisningen?  
 
”Att analysera betyder att skilja något i delar eller element”. (Kvale 1997 s. 167-168). Vidare 
nämner Kvale (1997) att analysprocessen sker i flera steg och att ändamålet med kvalitativa 
intervjuer är att tolka teman som finns i informanternas livsvärld.  Handbok i kvalitativ analys 
(2015) är skriven av professorn i vuxenpedagogik Andreas Fejes och professorn i pedagogik 
Robert Thornberg. De beskriver med hjälp av flera medförfattare olika former av kvalitativ 
analys. Författarna refererar Patton och skriver: ”Utmaningen i kvalitativ analys är att skapa 
mening ur en massiv mängd data. Det handlar om att skilja mellan det betydelsefulla och det 
triviala och att identifiera betydelsefulla mönster” (Citerat i Fejes & Thornberg 2015 s.35). 
Enligt Fejes & Thornberg urskiljer Kvale fem huvudmetoder för analys: Koncentrering, 
kategorisering, berättelse, tolkning och ad hoc. Av dessa fem har jag använt kategorisering, 
som innebär att datamaterialet kodas i kategorier. Forskaren letar efter likheter och skillnader 
och strukturerar texten till en mängd kategorier.    



 16 

 
Vid analysarbetet av utskrifterna, lästes texterna noggrant flera gånger, för att jag skulle bli 
bekant med dem. Samtidigt som texterna lästes, markerades de olika redskapen i texterna med 
varierande färger, exempelvis kunde kulturella redskap markeras med blå färg och artefakter 
med orange färg. Hur det situerade lärandet såg ut beroende på social kontext markerades 
med en klammer och med texten situerat lärande beroende på social kontext. Därefter 
genomfördes en kategorisering av utskrifterna. De utgjorde sedan olika teman i 
resultatredovisningen.  
 
Forskningsetiska	  ställningstaganden	  	  	  
Tidigare i arbetet nämndes det att en forskningsstudie genomgår sju stadier, enligt Kvale 
(1997) och en av dessa är planeringen inför intervju. I planeringen menar Kvale (1997) att 
forskaren behöver ta hänsyn till de forskningetiska frågorna. Vid planeringen ska forskaren 
erhålla undersökningspersonernas samtycke till att medverka i studien och garantera 
konfidentialitet och ha i åtanke att det eventuellt kan innebära konsekvenser för 
intervjupersonerna (Kvale 1997). Inför intervjuerna med deltagarna skickade jag ut ett 
informationsblad (se bilaga 5) för att erhålla deras samtycke. Jag tog del av de 
forskningsetiska principer som finns på Vetenskapsrådets hemsida: Forskningsetiska 
principer - inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2011). Där står följande:  
 

De forskningsetiska principerna i det följande har till syfte att ge normer för förhållandet mellan 
forskare och undersökningsdeltagare/ uppgiftslämnare så att vid konflikt en god avvägning kan ske 
mellan forskningskravet och individskyddskravet (ur Vetenskapsrådet 2011 s.6 ).  

 
Individskyddskravet är indelat i fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 
underrätta de deltagande om undersökningens syfte och att intervjupersonerna deltar frivilligt. 
De kan när som helst avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet går ut på att de deltagande styr 
sin medverkan genom att bestämma om, hur och på vilka villkor de deltar. Avbryter de sitt 
deltagande, medför det inga negativa följder. Konfidentalitetskravet gäller frågan om 
sekretess och offentlighet. Uppgifter om de berörda behandlas så att det inte är möjligt att 
identifiera dem. Personuppgifter är anonyma och fiktiva namn används istället för deltagarnas 
riktiga namn. (Vetenskapsrådet 2011)   
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RESULTAT	  –	  RESULTATREDOVISNING	  OCH	  ANALYS	  	  
 
I följande avsnitt finns en redovisning av resultatet, som inleds med en presentation av varje 
informant. Varje informant benämns med könsneutrala amerikanska namn, så att  
informanterna inte är identifierbara. Därefter följer en redovisning av intervjuerna i narrativ 
form, det vill säga i berättande form med rubriker utefter olika begrepp som sångpedagoger 
och operasångaren/sångerskan har pratat om. Anledningen till att det var många begrepp var 
att jag har tagit fram underkategorier till sångligt självförtroende, något som jag anser har 
relevans. Citat och utdrag från intervjuerna vävs in med min analys av vad varje informant 
säger om de olika begreppen.    
 

Presentation	  av	  informanterna	  
 
Andy har studerat musikvetenskap kompletterat med språk och teaterkurser och har gått en 
musikerutbildning utanför Sverige. Nu arbetar Andy som operasångare/ sångerska och som 
sångpedagog.  
 
Blair arbetar som pedagog på en musikhögskola och undervisar klassiska sångare/sångerskor i 
grupp i klassisk sång där tyngdpunkten ligger på att de ska samarbeta och skapa tillsammans.  
  
Cleo har arbetat som kantor och senare olika skolformer som grundskola, gymnasieskola, 
musikskola, folkhögskola, studieförbund och på två musikhögskolor. Nu har Cleo endast 
privatelever i sång. 
 
Devon har arbetat som operasångare/sångerska. Efter ett antal år på scenerna har Devon bytt 
bana helt och undervisar nu privatelever i enbart afroamerikansk genre. Tidigare undervisade 
Devon på en gymnasieskola.    
 
Eli har gått musikerutbildning på en högskola och läst musikteori på en annan skola. Eli har 
arbetat på diverse musikskolor och arbetar nu på en folkhögskola sen ett antal år tillbaka.   
 

Informantens	  val	  av	  begreppen	  att	  samtala	  kring	  
 

Prestationsångest	  
 
Andy och Eli valde begreppet prestationsångest. Andy menar att som elev får man mycket 
information av lärare och coacher om hur allting borde vara och eftersom sång är ett svårt och 
personligt instrument, kan det leda till att prestationsångesten kopplas ihop med jaget. Därför 
tror Andy att många sångare tycker det är svårt att ägna sig åt sång. Tidigare hade Andy 
skräddarsytt sin egen utbildning och i utlandet var det annorlunda. Undervisningen var enligt 
Andy, mer seriös och där skulle eleverna passa in i en sångarmall.  
 

Då blev det plötsligt väldigt tydligt att var man inte exakt det de ville, då blev det, det här 
millimetertänket att, gjorde man inte exakt det dom ville, äh exakt den tolkningen som dom, eller 
de här lärarna då ville, så blev det liksom. Då blev man ifrågasatt: och varför hade du de där 
konstnärliga intentionerna, varför klarar du inte redan nu och göra det här på professionell nivå, 
den här frasen och så där (Andy). 
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Eli valde också begreppet prestationsångest. Innan Eli kom in på musikerlinjen var det inga 
problem att stå framför en publik men när Eli började studera där kom prestationskraven. Då 
började vederbörande sätta krav på sig själv och ville leva upp till någonting och hittade inte 
sin identitet.  
 

Jag kände att jag bara var en vanlig person som knappt hade sjungit så mycket. Och många av 
mina klasskompisar var ju sångare uti fingerspetsarna, med scarfar runt halsen och ringar på alla 
fingrar. Och sångare! Då kände jag att jag inte visste hur jag skulle hitta mig själv. Där kämpade 
jag med min identitet osv. Men i samband med det ökade prestationskraven att stå framför folk 
och så. Så det hade med min egen bild på mig själv. Nu måste jag leva upp till någonting som jag 
hade svårt att veta vad jag var egentligen (Eli).  

 
Pedagogen beskriver upplevelsen av prestationsångesten som att vederbörande inte var totalt i 
nuet och var koncentrerad på andra saker och hade kanske ”ett tredje öga” på sig själv som 
bedömde och analyserade Elis beteende, istället för att vederbörande kunde fokusera på att 
uttrycka sin sång. Nu som pedagog har Eli metoden att samtala mycket med eleven och bygga 
upp en relation där båda har ett ömsesidigt förtroende för varandra. Det första Eli säger till en 
elev är att de jobbar tillsammans och att båda kan lära av varandra. Det ger enligt pedagogen, 
ett lugn hos eleven på sånglektionen. Inför ett konserttillfälle får eleven rådet att gå till 
rummet och visualisera situationen med att sjunga framför en publik. Eli menar också att 
eleven inte ska skjuta bort tankarna på nervositet utan acceptera att tankarna finns där och då 
accepterar eleven sig själv lite också och lite adrenalin försvinner, enligt pedagogen.       
	  

Analys	  
 
Här är två exempel där skolan som kontext påverkar eleven så pass mycket att denne tvivlar 
på sin sång och till och med sin identitet. Skolan har en viktig roll och den är att elevernas 
prestationer i detta lärosystem avgör deras möjligheter i framtiden (Säljö 2014). Elis uttryck 
att behöva leva upp till någonting stämmer överens med hur Egidius (2006) definierar 
prestationsångest. Han menar att prestationsångest är en rädsla att misslyckas och att 
individen upplever att det finns förväntningar och krav på att prestera framgångsrikt.  
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är exemplet med Andys utbildning ett situerat lärande i 
en social kontext där kontexten är hårt disciplinerad. Andys vokala kapacitet och tolkning blir 
ifrågasatt. Läraren säger i princip: På den här skolan gör vi så här och inget annat. Du kan inte 
komma med egna förslag och du ska sjunga exakt som jag säger. Säljö (2014) anser att det är 
inte endast vad eller hur mycket vi skall lära oss utan på vilka sätt vi lär oss som är avgörande 
för lärandet. I det här sammanhanget med Andy och läraren, uppfattar Andy lärande som 
något vi ska ta till oss genom att göra exakt som läraren säger och ingenting annat.  Metoden 
att visualisera konserttillfället kan ses ur det sociokulturella perspektivet som ett kulturellt 
redskap. Situationen där pedagogen vill ha ett öppet klimat och att lärare och elev kan ha tillit 
till varandra, pekar på ett vad jag skulle kalla ”gott” situerat lärande och här är kontexten till 
skillnad från Andys lärande, öppen och uppmuntrande.  
	  

Kroppsmedvetenhet	  	  
	  
Kroppsmedvetenhet var begreppet som Cleo tog upp. Enligt pedagogen har minst fem, tio 
stycken av eleverna ”knäckts” av sin prestationsångest men genom arbete med 
kroppsmedvetenhet, har de stärkt sin självbild. De har då blivit trygga i sig själva och kan ha 
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kontroll över det de gör och vet vad de gör. Det handlar enligt Cleo om att eleven skapar en 
medvetenhet om hur denne använder sig själv. Då kan det svåra, bli lättare genom att först 
börja i det lätta, känna efter hur det känns och därefter ta tag i det svåra. På det viset stärks 
självbilden, enligt Cleo. 	  
 

Kroppsrörelser, alltså rörelsemönster och tankemönster hänger ihop. Det är därför det är så fiffigt 
att utgå från rörelser. Som en bonus blir det lugn och ro i hjärnan också (Cleo).  

 

Analys	  
 
Att använda kroppen genom att göra olika rörelsemönster är en undervisningsstrategi som kan 
ses som ett kulturellt redskap ur ett sociokulturellt perspektiv. Cleo anser att självbilden stärks 
genom erfarenheter om hur kroppen kan användas vid olika rörelser. Dessa erfarenheter 
motsvaras av information som samlas i den så kallade databanken som är människans 
självbild enligt Johnson (2003). Ahlstrand (2014) menar att kroppen måste vara med för att en 
scenisk gestaltning ska kunna ske och det kan jämföras med Cleos uppfattning att en 
medvetenhet om hur kroppen fungerar underlättar för sångutvecklingen och självbilden.   
 

Sätt	  att	  undervisa	  	  
	  
Devon valde att börja berätta om sitt sätt att undervisa. Eftersom Devon har varit mycket på 
scenerna och fått erfarenheter vill hen kombinera det sceniska med det röstliga. Eleverna får 
föreställa sig situationer antingen påhittade av läraren och eleven tillsammans eller scener ur 
en musikal där Devon ger lite instruktioner till. Pedagogen vill ha en röst som är fylld av olika 
färger.  
 

Jag tänker mig, när du sjunger en sång då ska det vara som en hel orkester. Det ska vara. Det ska 
vara ritardando. Det ska vara accelerando. Det ska vara luftiga ansatser. Det ska vara 
glottisansatser. Det ska vara skarvar. Det ska vara alla färger: Cry, sob, twang, belting, falsetto och 
opera (Devon).  

 
Devon menar att undervisningen går ut på att eleven inte enbart ska hitta stödet utan 
pedagogen strävar efter att en enda sång hos eleven ska innehålla alla färger. Andningen 
jobbar pedagogen inte alls med. Utan Devon utgår från fysionomin och att eleverna får lära 
sig rent konkret vilka muskler som arbetar. Vad som skiljer Devons lektioner från andra 
sångpedagogers enligt vederbörande är att här ges eleverna den tid de behöver. En lektion är 
inte 40 minuter utan den kan pågå en till en och en halv timme. Varje gång måste pedagogen 
känna att de har hittat en ”nyckel” och ”höja ribban”. Efter en lektion höjs alltid ribban, enligt 
Devon. Sångövningarna sker på det språk som eleven ska sjunga sin sång på därför att de 
svenska språkljuden skiljer sig från andra språks. Övningarna sker utan piano, för då tränar 
eleven sitt gehör genom härmtekniken: Elev lyssnar på lärare och gör likadant som läraren. 
Pedagogen anser att det inspirerar eleven och att läraren känner efter så att det inte blir fel 
tonart för eleven att sjunga i.  

Analys	  
	  
Devons undervisning är ett situerat lärande där eleven medierar verkligheten genom att 
erhålla olika kulturella redskap. Här motsvaras de olika redskapen av olika metoder: Lyssna 
på pedagogen och härma utan hjälp av piano, sjunga övningar på de språkljud som sången 
innehåller och hitta färger i rösten.  Eleven berikar sin sceniska och sångliga förmåga.  
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Acceptans	  
	  
Acceptans var begreppet pedagog Blair tyckte var mest relevant. Som det beskrevs tidigare i 
texten arbetar inte pedagogen specifikt som sångpedagog utan undervisningen sker i grupp 
med tonvikt på gemensamt skapande. Undervisningen sker utifrån alla studenters intentioner 
och dagsform. Detta gör enligt Blair att konkurrens och prestige uppfattas mindre vanligt då. 
 

Jo eftersom man är ansvarig för innehållet tillsammans som grupp, då har man liksom ett etiskt 
ansvar på ett annat sätt, ett helt annat sätt än vad repertoarsångare ofta anser sig ha i det fall när det 
gäller hur man uttrycker någonting, vad man uttrycker, vad man berättar och hur man gör det 
tillsammans. Och har man fokus på det så behöver man inte fokusera så mycket på egna eller 
andras brister utan man kan jobba med konstruktiva element (Blair).  

	  

Analys	  
 
Här sker det ett distribuerat lärande bland flera personer. Kunskap är fördelad bland en 
grupp individer. De är duktiga på olika saker och är nödvändiga för en helhetsförståelse. Det 
sker också ett lärande i deltagande i praxisgemenskap som Dysthe (2003) beskriver utifrån 
vad Lave & Wenger (1991) säger om lärande. De menar att lärande sker genom att alla 
deltagarna har olika kunskaper och förmågor och genom gemensam aktivitet med fokus på att 
handla istället för att enbart tala. Ahlstrand (2014) säger att närvaro är ett begrepp som kan 
ses utifrån många synvinklar. Hon nämner att det är viktigt att vara intresserad av den andra 
och inte så upptagen av sitt eget, utan vad som händer mellan två individer, som också Blair 
menar i citatet ovan som innebär att studenterna ska ha fokus på vad och hur någonting 
uttrycks och inte fokus på andras eller egna brister.   

Sammanfattning	  informantens	  val	  av	  begreppen	  att	  samtala	  kring	  	  
 
Både Andy och Eli valde att ta upp begreppet prestationsångest. Båda har haft en del problem 
med det, men det jag vill betona är att det antagligen är skolan som kontext och dess 
undervisningssätt som har gjort att båda informanterna började tvivla på sig själva som 
studenter och sin förmåga att sjunga. Nu samtalar Eli mycket med sina elever och strävar efter 
en relation där båda har ett ömsesidigt förtroende för varandra och där de jobbar prestigelöst. 
Eli ger också rådet till eleverna att gå till rummet där de ska framträda under en konsert, för 
att ”ta in” rummet och föreställa sig konsertsituationen. Cleo valde att prata om 
kroppsmedvetenhet och för pedagogens elever har kropps - och tankerörelser där eleverna blir 
medvetna om hur de använder sin kropp, medfört fysiska förbättringar, stärkt självbild och 
därmed stärkt sångligt självförtroende. Devon valde att berätta om sitt sätt att undervisa. 
Pedagogen kombinerar det sceniska med det röstliga, där det i det röstliga gäller att hitta olika 
färger i klangen. Rösten ska vara likt en orkester. Varje lektion kan se olika ut tidsmässigt och 
det beror på att pedagogen vill känna att eleven har hittat en nyckel och vet hur denne ska 
göra med sin röst till nästa gång. Eleven får också inhämta kunskap om röstens fysionomi, det 
vill säga vilka muskler som jobbar när de olika färgerna skapas. Blair utsåg begreppet 
acceptans som det viktigaste att ta upp. Eftersom studenterna arbetar i grupp och 
undervisningen sker utefter studenternas intention och dagsform uppfattas konkurrens mindre 
vanligt enligt pedagogen.  
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Självbild,	  självkänsla	  och	  självförtroende	  	  
 
Självbild är hur en individ uppfattar sig själv och självkänslan kan man ha oberoende av 
omgivning, menar Cleo. Vidare säger pedagogen att om individen har en stark självkänsla tål 
denne kritik lättare och mycket kan rinna av för att det finns en inre trygghet hos individen. 
Denne är trygg i sig själv oavsett prestation och självförtroende. Ju bättre prestation desto 
starkare självförtroendet. Detta menar Cleo. Enligt Andy är självkänsla ett viktigt begrepp, 
hur individen värdesätter sig själv och självförtroendet är hur denne klarar att utföra 
handlingar. En stark självkänsla bygger enligt Eli på att individen litar på sig själv, vet att 
denne gör sitt bästa och inte konkurrerar med någon annan än sig själv och sin förmåga att 
prestera så bra som denne kan.  
 

… när det gäller självbild och självkänsla, hela den biten. Då tror jag att man har svaren själv. Det 
gäller bara att kunna formulera dem så att man förstår dem (Eli).  

 
Självförtroende handlar om en tillit till sig själv i olika situationer och en tilltro till potential 
som individen kanske inte har utnyttjat eller provat hos sig själv. Detta anser Blair och menar 
vidare att individen vet om eller tror och tänker att potentialen finns hos individen och att 
denne kan lita på det. Självkänsla är enligt Blair en förvissning om någonting individen har 
och då behöver denne inte tänka på prestation och kan till och med prestera mindre än vad 
vederbörande kan. Det har ingen betydelse för självkänslan. Utan det handlar mer om en vila i 
sig själv på något sätt. Självbild handlar om att individen möter sig själv, där denne är och att 
alla sidor som individen har får finnas med. Sångare ska våga se sig lite mer som konstnärer 
och inte skala av för att passa in i en sångarmall. Det blir enligt Blair hårt att anpassa sitt liv 
efter en sångarmall. ”Man kan vara sångare men ändå ha kvar rätten till sin tankevärld och 
den man är”.   

Analys	  
 
Självbild är hur individen uppfattar sig själv och möter sig själv och alla sina sidor. Det 
motsvarar Johnsons (2003) syn på en individs självbild, den så kallade databanken med 
etiketten ”jag själv” och är den bild som ges ut till omgivningen. Dock påstår Kurtén (2013) 
att självbilden inte behöver vara helt tydlig med den bild som individen visar utåt.  
Självkänsla är hur individen värdesätter sig själv, är trygg i sig själv, litar på sig själv och tål 
kritik oavsett prestation och självförtroende. Hur en individ värdesätter sig själv, litar på sig 
själv och tål kritik oavsett prestation stämmer överens med Johnsons (2003) påstående att 
självkänsla är den inre känslomässiga relationen en individ har till sig själv. Självförtroende är 
hur en individ klarar av att utföra handlingar, har en tilltro till sig själv i olika situationer och 
till sin inneboende potential. Självförtroendet stärks i takt med hur individen lyckas prestera 
vid olika tillfällen. Kurtén (2003) menar också att självförtroende handlar om hur stark tillit 
en individ har till sig själv i hantering av prestationer och kan motsvaras av informanternas 
uttryck att ha tilltro till sig själv i olika situationer och till sin inneboende potential. Slutsatsen 
av den här analysen är att informanterna ser alla tre begreppen som en sammanlänkande trio. 
Alla är beroende av och påverkar varandra på olika sätt.  

Tecken	  på	  ett	  starkt	  sångligt	  självförtroende	  
 
Andy beskriver att genom att jobba hårt, så ger det resultat och Andy har ett starkt sångligt 
självförtroende idag men inte när det gäller att marknadsföra sig och leta efter auditions. Just 
nu sjunger vederbörande inte mycket och har lätt för att hamna i tankar om att sluta med 
sången på grund av att denne inte får många spelningar och ställer sig frågan varför det är så. 
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Svaret är att Andy inte tar kontakt med agenturer och konsertförmedlare. Det sångliga 
självförtroendet har varit starkt genom grundskolan och gymnasiet. Det var när sångaren 
studerade utomlands som det sviktade och tappade kontrollen över sitt självförtroende. På 
frågan om Andys upplevelser av ett starkt sångligt självförtroende gavs svaret att hens 
upplevelser är att hållningen blir bättre, att det infinner sig ett lugn, tyngdpunkten sänks 
automatiskt och det klickar tekniskt. Andy får kontroll över “någonting” och andningen blir 
lägre, vilket gör det möjligt att hålla ut fraserna ordentligt. Vilka känslor som uppkommer är 
enligt Andy tillfredsställelse, glädje, “sångarglädje”, stolthet och en känsla av att förmedla 
något. Andy säger: 
 

Jag känner ofta att nervositet och sånt blockerar, så är… Resultatet blir att man inte får, att det blir 
den här väggen liksom. Att man inte får fram det man vill få fram till publiken eller vilka det är 
som lyssnar, liksom. Utan så att det är ju en tillfredställelse över att den där väggen försvinner, 
över att man kan vara nära sin publik och fri från alla de här äh… obstruktiva tankarna liksom, 
skulle jag säga (Andy).  

 
Devon anser att när eleven utmanas att sjunga ett svårare stycke, så stärks det sångliga 
självförtroendet.  Även Cleo anser att när eleven får nya uppgifter, kastar denne sig gärna ut 
och gör det utan hinder. Eleven har en inneboende känsla av att denne klarar av en hel del. 
Eleven har också en stabil, ”rest” och grundad hållning. Hur Blair märker om en elev har gott 
sångligt självförtroende är följande:  
 

Alltså det som jag tokar som ett gott sångligt självförtroende. Det kan dels vara att man bjuder på 
allt inte är perfekt hela tiden utan jaha, oj det var lite så här. Det var en sån dag. Jaja. Jag kommer 
igen imorgon. Det kan också vara att man med en självklarhet öppnar munnen och att allt liksom 
funkar, så man tänker inte mer på det (Blair). 

 
Det vanligaste tror Blair att eleven inte tvekar inför uppgifter och accepterar hur denne 
presterar utan att recensera sig själv och ursäkta sig inför alla andra. En annan aspekt är att 
eleven skämtar mycket och driver med sig själv. 
	  

Analys	  
 
Tecken på ett starkt sångligt självförtroende är bra hållning, en lugn och djup andning som 
gör att individen känner att denne får kontroll över sin röst. Det medför att individen kan 
förmedla något till publiken, är närvarande i stunden och har kontakt med den. Att utmanas i 
svårare sånger ger ett starkare sångligt självförtroende. När en elev har ett starkt sångligt 
självförtroende kan denne bjuda på sig själv och tar misstag med en nypa salt. Vidare tvekar 
denne inte när det gäller att ta sig an uppgifter och accepterar sin egen prestation utan att 
recensera sig själv.  
 

Tecken	  på	  svagt	  sångligt	  självförtroende	  
 
När frågan om upplevelser av svagt sångligt självförtroende ställdes svarade Andy med att 
hen får en känsla av att hela kroppen har en dragning in mot solarplexus. Resultatet blir en 
sämre hållning.  
 

Vad man än gör så blir det. Man har ändå inte nog med luft och man har ändå inte, placeringen blir 
ändå fel i huvud och man spänner ändå halsen och så där för att det är alltid någonting i axlarna 
som spänner sig, någonting runt bröstkorgen som spänner sig. Man håller fast någonting, magen 
inte släpps ut ordentligt när man andas så[...] Jag brukar spänna ganska så onödiga saker också 
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som typ vader liksom, som kan ha sån här, eller lårdel, så här. Man ställer sig på något konstigt 
sätt. Jag blir ofta sned liksom. Huvudet åker ofta fram när jag känner att jag blir nervös så att jag 
fightar, så att jag spänner nacken där bak. Huvudet, nacken. Äh… Spänningar liksom. Mm 
(Andy). 

	  
Elever med svagt sångligt självförtroende har en dålig hållning och är ofta självkritiska inför 
starter i sånger och starter av övningar. De har också ett stort mått av tvekan. Detta är vad 
Cleo har sett hos sina elever. Blair menar eleven kanske inte lyssnar tillräckligt mycket utåt 
utan bromsar sig själv och börjar eventuellt recensera sig själv innan denne gör någonting. En 
uppgift som alla andra tycker är lätt, kanske den eleven med svagt sångligt självförtroende 
inte vågar prova och det kan verka gåtfullt för de andra. Blair säger att det har knappt hänt. 
Utan eleverna har ganska gott sångligt självförtroende och eftersom de jobbar i grupp, hinner 
de oftast inte börja recensera sig.  
 

Analys	  
	  
Tecken på ett svagt sångligt självförtroende är spänningar i kroppen och en svårighet att få en 
djup och lugn andning. Eleven har en dålig hållning, är självkritisk inför ”starter av sånger” 
och övningar och är tveksam. Den lyssnar väldigt lite utåt och istället för mycket på sig själv 
och börjar recensera sig själv innan den har utfört någon handling. Att ha spänningar i 
kroppen och svårighet att hitta en djup och lugn andning är symtom som enligt Shei (2011) 
uppstår vid röstskam. Hon menar att klump i halsen eller olika spänningar i magen eller 
halsen är sätt att förtränga skammen. Individen upplever oftast skam genom att påverkas av 
vad den tror att andra tycker eller tänker (Shei 2011). Det är det som händer när eleven 
lyssnar för mycket på sig och recenserar själv, som informanterna menar är ett tecken på svagt 
sångligt självförtroende.  

Fysisk	  rörelse	  som	  kulturellt	  redskap	  underlättar	  	  
 
Perfektionism är ett begrepp som togs upp och de flesta elever/studenter som utövar klassisk 
sång är perfektionistiska, enligt flera pedagoger. Det är enligt de flesta informanter, bra med 
perfektionism till en viss nivå. Det är när eleven börjar recensera sig kritiskt och sträva för 
mycket efter perfektionism som det börjar påverka elevens vokala kapacitet negativt. På 
frågan om perfektionism hos elever fick jag olika svar. Eli menar att det kan bero på att elever 
ställer höga krav på sig själva och kan ha ett stort kontrollbehov. Vad det beror på kan enligt 
Eli, handla om elevens självbild och självkänsla, men framför allt självbild, att inte våga 
misslyckas. Enligt Eli har eleven krav på sig att vara duktig. De elever som strävar efter att bli 
väldigt duktiga, är de som har haft MVG i alla ämnen och behöver något att leva upp till. Eli 
menar att inte de har råd att misslyckas och utvärderar sig själva.   
 

De kan knappt sjunga en ton utan att de samtidigt lyssnar på sig själva hur de sjunger tonen. Alltså 
det är oftast lättare med de lyckliga skitarna, om du förstå vad jag menar. De här som inte tänker, 
de bara sjunger. Alltså de här som analyserar sig själva hela tiden, det kan vara bra i någon fas 
men i många påstående så är det viktigare att bara koppla på känslan och flyga, om du förstår vad 
jag menar. Istället för att känna att man måste ha det rätt eller a. . . Så ofta är det högpresterande 
personer. De kan ha det tufft. Den bästa kombinationen är ofta en som lyckas vara ambitiös men 
som kanske är lite slarvig också (Eli).  

 
När en elev har ett stort kontrollbehov kan olika övningar med rörelser vara till hjälp, enligt 
Eli. En rörelse kan vara att eleven föreställer sig att kasta en dartpil och samtidigt vara fullt 
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fokuserad på att träffa mitten. Då luras hjärnan på något sätt och samtidigt ger kroppen mer 
energi till sången. Det viktigaste är att eleven försöker tappa kontrollen och kasta sig ut, 
menar Eli. En annan rörelse är att eleven får kasta ut fiskar till delfiner. Då gäller det att 
verkligen kasta ut fiskarna med inlevelse och kraft och inte bara dutta lite lätt, enligt denne. 
Sådana här rörelser gör att eleven kopplar bort negativa tankar och kan fokusera på uppgiften. 
Enligt Eli har människan ett muskelminne och om vi utför en övning flera gånger samtidigt 
som vi sjunger kommer vi senare att kunna sjunga sången eller övningen utan redskap. Dock 
är pedagogen noga med att eleven ska känna att rörelsen bara är ett hjälpmedel för sången och 
inte någonting som skapar ett beroende. Målet är att kunna sjunga utan hjälpmedlet.   
 
Cleo menar att rörelser där man blir medveten om hur kroppen fungerar är gynnsamma för 
eleven både när det gäller självbild och för rösten. Medvetet fokuserar individen på en sak 
men det undermedvetna kan hantera flera samband. Därför kan rörelser vara bra, för då 
sorterar hjärnan bort det svåra. Rörelser mot väggen där eleven får aktivera olika kroppsdelar 
med små microrörelser, kan göra att eleven får en rakare och stabilare hållning efteråt. Cleo 
menar att eleverna brukar säga att de känner sig längre och ser tavlorna på ett helt annat sätt 
än tidigare. Det viktigaste är att eleven är medveten om hur denne tänkte. Om eleven svarar 
med att denne inte vet, får eleven göra om rörelsen tills denne blir medveten om hur kroppen 
fungerar. Samtidigt blir det fritt för halsen och hela ryggraden blir ”rest” och nacken förlängd. 
Det blir en öppen kroppsform, menar Cleo.  
 
Blair låter studenterna göra övningar där den kroppsliga medvetenheten och lyssnandet är 
sammankopplade. En övning heter Give and take och innebär att pedagogen säger olika 
siffror från noll till den siffra som motsvarar hur många studenter som är med på lektionen. 
Om Blair säger fyra, då innebär det att fyra studenter ska röra sig. Vilka det är som rör sig och 
när bestämmer de själva genom att lyssna in och ge varandra plats. Vidare menar Blair att det 
händer någonting med gruppen. Genom att ha någon slags vidvinkelseende och att känna 
varandras rörelser i mönster, blir det en medvetenhet om hur mycket individen själv rör sig, 
hur mycket andra rör sig, hur lite, hur snabbt kan individen röra sig och sedan stanna upp. 
Studenterna får ofta gestalta någonting fysiskt. Spacework är en övning liknande 
mimövningar och går ut på att studenterna får gestalta en handling i luften, exempelvis 
”vispa”. Då får de utföra rörelsen att vispa i luften.  
 
Devon låter eleverna använda kroppen mer fysiskt. Där får elever göra armhävningar eller 
lyfta en hantel samtidigt som de sjunger. Ibland kan det hjälpa elever om de använder sin 
aggression när de ska sjunga exempelvis en hög ton. Då får eleverna kasta en kudde i golvet 
samtidigt som de sjunger den höga tonen med en aggressiv inställning. Kastandet sker många 
gånger för att det så småningom ska sitta i muskelminnet. Samtidigt föds en känsla menar 
Devon. Ett annat sätt att arbeta med kroppen är att jobba i par och luta sig mot varandra med 
handflatorna mot varandra. Då aktiveras många muskler, ben, lår, mage, rygg med flera. Den 
kraften behövs enligt pedagogen, för att elever ska ha en bärande och stark röst.   

	  

Analys	  
 
Samtliga pedagoger menar att fysisk rörelse hjälper när elever börjar tvivla på sig själva eller 
recensera sig själva. Lärandet är medierat men på olika sätt, ibland med hjälp av artefakter 
som exempelvis att kasta en kudde eller lyfta hantlar samtidigt som eleven/studenten sjunger, 
ibland med hjälp av fysisk rörelse och ibland med hjälp av intellektuella redskap som att 
föreställa sig något imaginärt. Säljö (2014) menar att i inlärningssituationer är det ett 
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komplext samspel mellan redskapet och den lärande, hur den lärande tar till sig redskap och 
hur de används i lärandekulturen. Genom att eleverna använder fysisk rörelse som redskap i 
samband med sången, så lär de sig hur de kan använda mer av sin kraft till sången. De får 
också fokusera på annat, som de flesta pedagoger menar gör att det undermedvetna kopplar 
ihop fler samband och kopplar bort det svåra.  
 
Kontrollbehovet kan minskas genom fysiska rörelser, där det gäller att vara fokuserad på 
rörelsen, utföra den många gånger och samtidigt sjunga. Rörelsen är endast ett hjälpmedel för 
kroppen att rikta sin energi och för hjärnan att fokusera på något annat än hur rösten låter. 
Detta medför att spänningar släpper och det blir fritt utrymme för ryggrad, nacke och hals 
som gör att ljudet kan flöda på med ett balanserat och jämnt tryck. Kroppslig medvetenhet 
och lyssnande är sammanlänkade. Genom att studenter får röra sig i grupp och utföra olika 
fysiska handlingar tillsammans, förstärker de sin medvetenhet och förmåga att lyssna på och 
kommunicera med varandra. Lärandet är socialt som Dysthe (2003) menar innebär att 
relationer och samspel mellan människor medför att individen utvinner mer kunskap och 
förstår en kultur. I det här sammanhanget kan kultur innebära det gemensamma gestaltandet i 
gruppen som Blair nämnde tidigare i avsnittet fysisk rörelse som kulturellt redskap 
underlättar. Att arbeta fysiskt hårt med kroppen medför att eleven får mer kraft och därmed 
förmåga till en bärande och starkare röst som kan ge olika kroppsliga och sångliga uttryck.   

Röstskam-‐	  Rösten	  och	  jaget:	  Hur	  separerar	  man	  dem?	  
	  
Andy berättar att hen har haft mycket problem med att separera sin sångröst från sig själv som 
individ. Det är lätt menar Andy att prestationsångesten sammankopplas med jaget och det tror 
vederbörande är farligt. Då har Andy istället tänkt att hen har samma värde utan sin sång. 
Operan är inte ett kall. Den är enbart ett jobb och Andy är densamma ändå även om en 
konsert eller framträdande inte skulle bli som det var tänkt. Lärandet utomlands var tämligen 
militäriskt, enligt Andy. Det gick ut på att bryta ner eleven och senare bygga upp. Felet var att 
läraren, som var stenhård aldrig byggde upp eleven, utan lade sin kritik på ett personligt plan 
istället för i agerandet. Läraren kunde säga ”du varför gör du så, varför kan du inte sjunga det 
här? Varför måste du exempelvis nicka med huvudet samtidigt?” Det tror Andy påverkade att 
sången inte utvecklades och att hen identifierade sig med sin sångröst. Efter utbildningen var 
det läkning av kropp och själ som gällde och arbete på att separera jaget från rösten. Idag 
vågar inte Andy ta några sånglektioner på grund av att rädslan för att hamna i samma onda 
spiral. Dessutom känner Andy att det inte behövs någon hjälp från sångpedagoger längre. Hen 
är så pass förtrogen med sin röst. Nu har Andy den verktygslåda som behövs för att korrigera 
tekniska problem, som alla sångare gör oavsett nivå. Dock påpekar Andy att hen har ett stort 
behov av att tänka positiva tankar inför ett framträdande och att inga negativa tankar kommer 
fram. Börjar Andy tänka negativt under exempelvis en konsert, är det lika bra att åka hem. 
Om det sker måste Andy få skratta av sig bakom scenen och ”dra ett skämt” med en 
sångkollega, instrumentalist eller någon annan som finns i närheten. Andy är beroende av att 
mentalt förbereda sig för att konserten kommer gå bra och att hen kommer överleva ändå. 
”Att jag lägger det på en nivå där det faktiskt befinner sig, äh… och att jag känner att ja är där 
för musikens skull och inte min egen skull, inte för att jag vill förhäva mig själv och sånt där, 
utan jag är där för att jag vill ge musik till dem som lyssnar”. (Andy) Om det blir några 
misstag, så vänder Andy bara blad och säger: ”Okej skit samma. Nu går vi vidare och så kör 
vi på”  
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Eli menar att om en pedagog ger eleven uppmuntran, medför det ett starkare självförtroende 
och eventuellt minskar skamkänslorna. Det är också viktigt att eleven inte låter ett 
misslyckande vid en konsert leda till att denne börjar straffa sig själv, utan det är viktigt att 
eleven är snäll mot sig själv och säger till sig själv att jag gjorde mitt bästa.   
 
Blair anser att skam är när en elev upplever sig själv bli värderad av andra i en situation där 
eleven inte presterar som den vet att den egentligen kan. Följden kan bli att eleven har svårt 
att ta sig ur situationen, för den sitter fast i en maktrelation och eleven känner att det inte går 
att höja sig. Blair har upplevt vid workshops utomlands att professorer från exempelvis 
Tyskland undervisar så att eleverna känner skam. På det viset sätter de skräck i eleverna, 
medan de höjer sig själva i status. Det händer ofta att eleverna presterar sämre än de är 
kapabla till under en workshop. Istället för att få sjunga på nytt, kommer professorn att 
redogöra för hur kompositörens stycke ska tolkas. Under tiden hinner eleverna lugna ner sig 
och komma i kontakt med sig själva. När de därefter ska sjunga igen och presterar bättre, 
menar professorn att det var endast för att denne sa hur stycket skulle tolkas som 
framträdandet blev bra. Vidare tycker Blair att en pedagog kan arbeta med skam genom att se 
hur denne förhåller sig till andra och förhåller sig till rummet. Vanlig sångundervisning där 
pedagogen sitter vid pianot och eleven står bredvid och sjunger, påminner enligt Blair om 
vanlig katederundervisning, där läraren står med facit och eleven står bredvid och ska göra 
rätt. Istället kan eleven och pedagogen byta plats och så eleven får sitta vid pianot. Blair 
menar att platserna i rummet har mycket med maktposition att göra. Det är viktigt att eleven 
får redskap och kanaler för att uttrycka sig. Vederbörande menar att om eleven inte lyckas 
skapa någonting, kan denne lätt känna att sången inte har någonstans att ta vägen och börjar 
inkludera sig själv i sången. Detta medför att eleven kan börja värdera sig själv. Det gäller då 
för pedagogen att ge olika mål för fokus och att se vad eleven är för typ av människa, enligt 
Blair. Går eleven igång mer på rytm, harmonik, skapande av inre bilder, teknik eller behöver 
eleven en fysisk person i rummet att rikta sin sång till? Blair menar att det är viktigt att visa 
att det finns olika redskap att jobba med.  

Analys	  	  
	  
Här finns det två exempel där kontexten innebar en form av undervisning med hård disciplin 
och styrd med få eller inga möjligheter för studenter att påverka. Först är det situationen där 
Andy som student, blir ifrågasatt som person och det finns inte utrymme för eget handlande. 
Det gäller att göra exakt som läraren säger och ingenting annat. När en lärare ställer frågan: 
”Varför gör du så?” Tar Andy det som negativ kritik som kränker det sångliga 
självförtroendet, självkänslan och självbilden. Som tur är har Andy lärt sig att hantera 
negativa tankar genom att självkänslan inte ska påverkas av prestationen. För att undvika 
röstskam bör en lärare kritisera elevens handlingar och inte personligheten. I Andys fall där 
läraren lade kritiken i det personliga istället för det sångliga, medförde det att Andy fick 
svårigheter att separera rösten från jaget och identifierade sig med sångrösten. Det andra 
exemplet är situationen som Blair beskriver där studenter undervisades av professorer som 
påstod att studenterna lyckades andra gången därför att de hade blivit informerade hur 
styckena skulle tolkas, inte att studenterna fick ”landa i sig själva” och hitta en lugn 
djupandning. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är båda fallen ett vad jag skulle säga ”hårt” 
medierat lärande, där det enda studenterna lär sig är att de gör fel och upplever skam. Shei 
(2011) menar att bedömning av röstuttryck, utveckling och klang ska ske på en neutral nivå, 
så att inte känslotillstånd blandas in. Känslor påverkar andning, kroppens smidighet och 
koordination och när studenten upplever skam blockeras alla muskler, funktioner och 
samspelet mellan dessa. Det leder till att sångaren inte kan kontrollera sin röst (Shei 2011). 
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Det är därför viktigt att separera rösten från jaget och ”vända blad” och vara snäll mot sig 
själv om misstag sker. Självkänslan får inte påverkas av prestationen och en individ har kvar 
sitt värde oavsett prestation. Ibland kan det vara bra att pedagogen och eleven byter plats i 
rummet för att undvika maktposition som kan leda till skamkänslor. Dessutom är det bra om 
pedagogen uppmuntrar eleven och lite bjuder på sig själv. Denne bör också ha empati för 
eleven, ta dennes perspektiv och erbjuda många olika redskap för att uttrycka sin sång. En 
kontext där undervisningen är fylld av uppmuntran, platsbyte och erbjudande av flera redskap 
för eleven/studenten att uttrycka sin sång, är vad jag skulle säga ett ”gott” medierat lärande. 
Då uppstår det positiva känslor hos eleven/studenten som gynnar för en god, balanserad 
andning och bra samspel mellan kroppens muskler och funktioner, vilket är förutsättningen 
för en balanserad röst och ger ett bra röstuttryck.   

Acceptans,	  avundsjuka	  och	  fokus	  	  
 
Eli påstår att det är viktigt att eleven accepterar hur denne låter. Att lära sig sjunga tar tid.   

 
Jag brukar citera Renée Fleming. Hon har ju skrivit en bok… Ah som heter the inner voice, där 
hon skriver självbiografi. Hon säger såhär: Det tar tio minuter att förklara hur man ska sjunga men 
det tar tio år att lära sig. Jag försöker ge mina elever perspektiv av att det tar lång tid.  

 
Även om eleven kan nå vissa höjder i övningsrummet eller på lektionen, kommer den att 
tappa lite under ett konserttillfälle och inte prestera så pass bra som den vet att den är kapabel 
till menar Eli. Många faktorer spelar in vid ett framträdande som gör att eleven sänker sig lite 
även om denne kan kontrollera ”allt” i övningsrummet. Dock påstår Eli att ju mer eleven 
klarar av utanför konsertsituationen och ju mer eleven övar desto lättare blir det på sikt, men 
det tar lång tid. Som svar på frågan om det finns något sätt att minska gränsen mellan 
övningsrum och framträdande, säger pedagogen att det finns ett koncept på skolan där Eli 
arbetar, som kallas romansinterpretation och det sker alltid i masterclass-form. Det innebär att 
en pianist och en sångare står framför en grupp och undervisas av en lärare. Ibland kommer 
det gästlärare som arbetar med eleverna i liknande utformning. Detta medför att eleverna blir 
mer vana vid att stå framför en publik. Det hjälper inte att eleven endast står i övningsrummet 
och övar tills denne är oerhört duktig, för att sedan våga stå upp inför andra. Utan det 
viktigaste är att denne tränas i att stå framför människor och göra det regelbundet, tror Eli.   
 
Avundsjuka är ett ämne som Eli ideligen pratar med sina elever om. Pedagogen säger till 
eleverna att de aldrig konkurrerar med någon annan än sig själva och det är deras eget jobb att 
försöka nå dit de vill med sin röst och sedan får de se hur långt det räcker. Det är deras 
uppgift att bli så duktiga som de någonsin kan bli och är det någon som är bättre finns det 
ingenting att göra åt det. Avundsjuka leder bara till att eleven sänker sig själv och därför är 
det viktigt att försöka få bort de känslorna och bearbeta sig själv. Eli menar att det är ingen 
idé att vara avundsjuk på någon annan. På skolan är lärarna enligt Eli noga med att vara så 
rättvisa som möjligt och tycker själv att det är viktigt att sångpedagoger är rättvisa och ger 
därför eleverna lika mycket tid. Ingen elev får vara favorit utan alla elever är lika mycket 
värda. På frågan om att hitta ett fokus trots humör och trötthet, har inte Eli några metoder men 
aspekten sömn tror pedagogen är viktigast, att eleven är ordentligt utvilad så att denne orkar 
med dagens göromål.  
 
Cleo menar att det är viktigt för eleven att acceptera situationen som den är. Ibland kan det 
vara tuffare. Det går alltid enligt Cleo att engagera sig emotionellt i övandet, trots trötthet 
eller andra problem. Vid förkylning exempelvis, kan eleven jobba med sången på annat sätt. 
Denne kan jobba tyst med läppvibrationer för att träna flöde, jobba med andningen eller 
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analysera stycket. Pedagogen anser att elever som lyssnar på duktiga sångare/sångerskor 
måste bli medvetna om att det ligger minst tio-femton års arbete bakom. Annars kan det lätt 
leda till att eleverna sänker sig själva och ifrågasätter sin vokala kapacitet. För att fokusera på 
musiken och få negativa tankar ur vägen, gäller det att fokusera på skeendena i musiken och 
vad som händer i kroppen. Om en elev har svårigheter att fokusera på känslan och lämna allt 
annat, kan det hjälpa med att arbeta med olika känslor i samma sång och göra det med helt 
”stolliga uttryck” och arbeta med kontraster. Det gör pedagogen med hjälp av ”attitude cards” 
där det kan stå exempelvis sörjer - uppmuntrar på ett papper och flyger - tröstar på ett annat. 
Det är viktigt att känslan står i presens, för då sker det här och nu. Sedan kan pedagogen växla 
mellan korten väldigt snabbt och då kan det bli väldigt tokigt enligt Cleo. Det är en rolig lek 
och eleven får lära sig att växla. Därefter återgår eleven till det ”ursprungliga” stycket och 
tittar närmare på det och börjar analysera: Vad händer här? Vad säger tonsättaren? Hur är 
melodiken med mera. Detta sätt att leka med känslor är enligt Cleo ett bra sätt för eleven att 
komma ifrån sig själv och få ur sig känslor, vilket människor gör i lek, enligt pedagogen.  
 
Blair menar att eftersom undervisningen sker i grupp så kan studenten själv avgöra vad denne 
är kapabel till att göra en viss dag och menar att även om studenten är förkyld och inte orkar 
sjunga, kan denne ändå bidra med någonting. Blair försöker presentera format och tekniker, 
där alla studenter har handlingsutrymme. Pedagogen menar att det inte handlar om att sätta 
upp en ribba som studenterna ska komma över och värdera deras prestation utefter det, utan 
de sätter upp ribban tillsammans. Målet är att skapa en scenisk handling genom att 
kommunicera med varandra. Blair jämför det med att när pianisten börjar spela ett recitativ-
ackompanjemang, så sjunger sångarna oftast utan att analysera om de sjunger Mozart rätt rent 
teoretiskt. Blair menar att sångare har många verktyg som de inte använder aktivt vilket kan 
leda till att fokus hamnar på andra saker än vad de kanske fokuserar på i traditionell 
sångundervisning. Hen menar att det inte är fel att fokusera på klang och frasering, men 
ibland är det lösgörande att kunna agera och interagera med helt andra saker i fokus. Fraser 
eller intervall med mera, som studenten har övat mycket på, kan falla på plats när denne 
agerar sceniskt, därför att fokus är på det sceniska och inte det tekniska. Vidare menar Blair 
att vanlig sångundervisning kan handla mycket om att sjunga rätt och ibland missar 
studenterna tolkningen av en text: Hur situerar jag mig i relation till texten? Vad vill jag med 
texten? Vederbörande menar att om studenten fokuserar på tolkningen, då är kroppen redan 
med i intentionen och det blir lättare att sjunga. ”Om man alltid lägger på det som grädde om 
du hinner, då går man lite emot, kan jag tycka ibland äh. syftet med den kommunikations, de 
kommunikationsredskap vi har vi människor” (Blair). Det är genom kommunikationsövningar 
där studenterna möter varandra, som kreativiteten väcks och de avleds från 
individualiseringen, enligt pedagogen.  
 
Tid är enligt Andy, en aspekt på acceptans, för ju mer en sångstudent vet, desto mer inser 
denne att hen inte vet. Om studenten får veta att så här ska du inte göra, utan så här, då inser 
den, enligt Andy, att alla de här sakerna jag trodde att jag gjorde rätt, var inte rätt och då 
kliver studenten upp i kunskapsstegen och tar till sig mer kunskap men samtidigt höjs pressen, 
för studenten inser att denne borde kunna mer. Samtidigt som huvudet inser hur det ska gå till 
kanske inte kroppen hänger med i samma takt. ” … även om huvudet vet att amen du ska inte 
hålla in solarplexus hela tiden när du sjunger. Du ska våga släppa ut där, så kanske kroppen 
inte riktigt… Det kanske tar fem hundra gånger att du gör det innan kroppen har fattat”. 
(Andy) 
 
Fokus handlar om att avskärma sig från omgivningen och att det får ta den tid det behöver 
enligt Andy. Tiden som är innan en föreställning, konsert eller audition är otroligt viktig för 
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Andy. Då gäller det enligt denne att ha fullkomlig fokus och inte bry sig om annat som inte 
har med framträdandet att göra. Andy måste vara helt förberedd mentalt, för om vederbörande 
är splittrad dagarna innan exempelvis en audition, då kommer det inte gå bra. Andy menar att 
det kanske är lite asocialt att inte svara på mobilen, när föräldrar eller vänner ringer, men de 
är tränade i att veta att när Andy ska förbereda sig inför en audition, kan hen inte svara. 
Vidare menar Andy att det viktigaste inte är vad eller vilka övningar som hen gör för att 
exempelvis hitta stödet, utan det är hur Andy utför sångövningen som är avgörande. Det är 
likadant med fokus. Då handlar det om att sitta ner på en plats och tänka igenom musiken och 
föreställa sig konsertsituationen eller auditionsituationen och att det kommer att gå bra. 
Mental förberedelse är det som fungerar bäst för Andy. En annan viktig aspekt är att få en bra 
djupandning och sjunga upp tidigt på morgonen och sedan en liten uppsjungning strax innan 
audition, om den är på eftermiddagen. Vid en uppvärmning så förbereder sig kroppen på att 
snart är det dags att prestera. När Andy undervisar elever, är det viktigaste även där att eleven 
får veta hur denne ska göra övningen och varför. 
 
När Andy var sångstudent handlade avundsjuka om att andra studenter kunde göra olika saker 
med rösten, som vederbörande själv inte kunde. Idag inser Andy att det finns flera olika 
röstlägen med olika delröstlägen och att alla är bra på olika saker. Dock poängterar Andy att 
alla sångare kämpar lika mycket. Även den sångare som har varit med i branschen i tjugo år 
jobbar med tekniska frågor. Idag handlar avundsjuka mer om att en del sångare har ett större 
kontaktnätverk än vad Andy har. Det handlar väldigt lite om CV och hur sångare gör en roll 
vid anställning, utan det handlar om att någon i juryn känner sångaren på något vis eller har 
blivit rekommenderad av en person som juryn är bekant med.        
	  

Analys	  
 
En elev bör acceptera hur denne låter. Många faktorer spelar in vid en konsertsituation och 
gör att prestationen blir något sämre än i övningsrummet eller på lektionen. Det enda som 
hjälper eleven att prestera bra utan att nervositet blockerar och sänker denne, är att göra flera 
framträdanden regelbundet och på så vis minska gränsen mellan konsert och övningsrum. 
Eleven bör acceptera situationen som den är och det går alltid att öva emotionellt trots trötthet 
och svårigheter. Det är viktigt att vara medveten om att det är minst tio- femton års arbete för 
att bli så pass bra som professionella sångare/ sångerskor är, som har varit med i 
sångbranschen en lång tid. Acceptans är tid, därför att tiden det tar att förstå och att tiden att 
utföra på rätt sätt är i obalans. Det tar inte lång tid för en individ att förstå hur den ska sjunga 
men det tar lång tid och kräver mycket övning innan aktiviteter i kroppen kan ske automatiskt 
vid sång.  
Vid exempelvis en inandning är det inte säkert att kroppen vet hur den ska göra men huvudet 
vet, vilket kan leda till en frustration hos eleven. När undervisning sker i grupp kan den 
elev/student som inte känner sig på topp, välja att sjunga mindre och arbeta mer med kroppen. 
Eftersom gruppen sätter ribban tillsammans kan eleven/studenten acceptera sin dagsform och 
jobba därefter. Undervisning i grupp är ett distribuerat lärande och deltagande i 
praxisgemenskap eftersom varje elev/individ utgår ifrån sina förmågor och dagsform och gör 
att kunskapen blir fördelad i hela gruppen och att det är fokus på ett gemensamt handlande 
(Dysthe 2003)  
 
Avundsjuka är ett begrepp som enbart leder till att en elev sänker sig själv och det är därför 
nödvändigt att släppa den känslan. Det är viktigt att eleven vet om att denne konkurrerar 
endast med sig själv och det är dennes jobb att försöka nå dit den vill med sin röst. Det är 
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ingen idé att vara avundsjuk på andras röster, för det finns en oändlighet av olika röstlägen 
och delröstlägen och varje röst är unik med olika kvaliteter.   
 
För att kunna fokusera bör eleven vara utvilad och vid svårigheter att hitta känslan i musiken, 
kan pedagogen låta eleven få sjunga med olika känslor i en sång och med stora kontraster. Så 
kallade attitudecards är också ett hjälpmedel för eleven att lämna negativa tankar och fokusera 
på det som sker i kroppen och i musiken. Attitudecards och sättet att leka med olika känslor i 
en sång är exempel på artefakter och kulturella redskap. Genom att använda materiella 
resurser (här attitudecards) och intellektuella kunskaper (kulturella redskap som lek med 
känslor) ökar människans förmåga att inneha lärdomar och använda dem på rätt sätt (Säljö 
2014).  
 
Faran med att endast fokusera på klang i traditionell sångundervisning, kan bli att eleven 
bromsar sig och börjar recensera sig själv. Fokus kan istället vara på det sceniska och 
tolkningen av ett stycke. När en elev börjar tolka ett stycke är kroppen redan med i 
intentionen och det blir lättare för eleven att sjunga. Fokus innan en föreställning eller 
audition handlar om att avskärma sig från omgivningen och tänka igenom musiken och 
förbereda sig mentalt. Uppvärmningen ska ske i god tid före uppsjungningen, för att förbereda 
kroppen och hjärnan på att det snart är dags för prestation. 

Rummet-‐	  en	  betydelsefull	  aspekt	  
	  
Devon använder rummet som en plats för scenisk och fysisk handling, där eleverna får agera 
sceniskt och handla fysiskt genom att exempelvis tända ett ljus. Dock betonar pedagogen att 
eleverna måste kunna hantverket först och talar då om var de ska använda de olika färgerna 
exempelvis var de ska sjunga luftigt, glida med tonerna och göra rubateringar. Allt det där går 
de igenom innan eleverna får agera sceniskt.  
 
Blair använder också rummet som scenisk plats men också en plats att föreställa sig ett avtalat 
rum där studenterna tillsammans bygger upp rummet, genom handlingar. Varje sångare får gå 
in i rummet men låtsas att de öppnar en dörr. Då gäller det att tänka efter hur det är att öppna 
en dörr. Var sitter handtaget? Hur öppnar jag dörren? Utåt eller inåt? Om sångaren stänger 
dörren, måste nästa som kommer in, lägga märke till att dörren är stängd och öppna den på 
nytt, på samma sätt som föregående. Det här är ett sätt för studenterna att bli medvetna om 
vilka rörelser de själva gör, men också om vad de andra gör och att de kommer ihåg var och 
vad de byggde i rummet.  

 
Det handlar mycket om det, ta in vad andra gör, ta in vad jag gör och att liksom fokusera på sin 
egen kropp i rummet och vad det ska handla om. Att man kan börja i en handling och vila i att 
göra den handlingen med sin kropp, med sina händer, med sina armar, för då kommer kreativiteten 
igång, istället för att stå still och försöka komma på saker… Utan det handlar mer om att vara i 
rörelse, att vara i dialog med varandra, att liksom skapa i flera dimensioner samtidigt, både i det 
musikaliska rummet men också i det fysiska rummet och i det man kallar det sociala rummet sinns 
emellan. I det retoriska rummet eller relationen till publiken i det narrativa rummet i att göra en 
historia (Blair).   

 
En övning som Eli har lärt sig heter Tänd och släck! Eleven går i rummet och föreställer sig 
att vara en glödlampa som först lyser. När den är tänd, ska eleven ta in allt som denne ser och 
hör och är då totalt närvarande. Sedan släcks lampan och då stänger eleven av en stund, för att 
därefter tändas på nytt. Det här är en övning för att vara totalt närvarande i nuet, enligt Eli. 
Pedagogen har en inre bild av ett rum som är en metafor för hur en sångare provar olika saker 
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och utvecklas. En person in i ett mörkt rum, som är helt nedsläckt och det går inte att se 
någonting och personen har ingen aning om var denne är och känner sig totalt förvirrad. Efter 
ett tag, börjar ögonen vänja sig vid mörkret och ser olika konturer i rummet och senare en 
dörr. När personen har varit där tillräckligt länge, känner den att den vet var dörren är och går 
fram för att öppna den. Efter att ha öppnat dörren, kommer denne in i ett nytt rum som är helt 
nedsläckt men efter en stund, börjar vederbörande se konturer och en dörr till ett nytt rum. Det 
är samma upplevelse varje gång. För att nå målet måste personen gå igenom tio eller tjugofem 
rum. Det finns ingen genväg. Enligt pedagogen är det så här sångutveckling sker, musklerna 
måste göra om samma handlingar flera gånger en längre period innan kroppen förstår hur den 
ska göra.     

Analys	  
 
Rummet kan användas som en plats för scenisk och fysisk handling. Det kan också vara en 
plats där elever/ studenter ska mentalt och fysiskt bygga ett rum med rekvisita. Rummet är här 
ett hjälpmedel för att öka medvetenheten hos studenterna. När en pedagog använder övningen 
tänd och släck har denne också målet att öka medvetenheten och att vara i nuet. Rummet kan 
också vara en metafor för hur sångutveckling sker. Rummet kan alltså enligt det 
sociokulturella perspektivet användas som ett intellektuellt redskap, genom studenternas 
gemensamma föreställning av rummet och som en plats för att öka medvetenheten, dels ett 
utrymme för att mediera verkligheten med olika artefakter, såsom låta eleven/studenten tända 
en ljusstake under tiden som den sjunger. Säljö (2014) menar att människan använder redskap 
eller verktyg för att begripa sin omvärld och kunna handla därefter.  

Perfektionism	   och	   negativa	   tankar	   -‐	   Sångutvecklingens	   och	   framträdandets	  
fiende	  	  
	  
Perfektionism tycker Devon är tråkigt och menar att noter är endast ett hjälpmedel, ett sätt att 
föra historien vidare. När eleven gör sin egen bild, blir det intressant. Att ha en perfekt röst 
men inget uttryck är fullkomligt ointressant enligt pedagogen. När en elev recenserar sig 
mycket eller analyserar sin röst, använder pedagogen fysisk eller scenisk handling. Då 
kommer hjärnan att hantera situationen och eleven är fullkomligt närvarande i det denne gör 
och tänker inte på hur sångrösten låter.  
 
Blair använder också fysisk rörelse och ett aktivt lyssnande i rummet som hjälpmedel vid 
negativa tankar hos studenten. Pedagogen menar att individuell sångundervisning borde 
kunna ske på ett liknande sätt. Istället för att pedagogen säger: Börja inte recensera dig, så kan 
det var viktigt att läraren istället bjuder på sig själv lite och inte fastnar i något ” Hörru du där 
nere. Nu får du faktiskt ta och…” (Blair) Blair tror att det ofta handlar om att eleven är 
understimulerad. Om det är så kan eleven enligt pedagogen, exempelvis göra något fysiskt, 
kanske putsa en ljusstake, vika ihop en servett eller låtsas brygga en kopp kaffe. Att fokusera 
på fysisk handling kan bidra till att negativa tankar såsom perfektionism eller självkritik 
försvinner, anser pedagogen. Vidare menar Blair att sångundervisning oftast handlar om 
fokus på klangen och att det kanske vara viktigare att eleven känner underdelningen och inte 
tappar den. Eleven kan sätta olika rytmdelar eller underdelningar i olika delar av kroppen och 
experimentera lite. Pedagogen menar att om eleven tappar rytm och ”pulskopplingen”, då 
tappar denne oftast också andningen. Ett annat sätt är att eleven sjunger och samtidigt gör 
olika rörelser. En skruvande lång linje kan hjälpa eleven att sjunga ett legato. Att röra armarna 
och sjunga en fras ända ut till fingerspetsarna kan hjälpa eleven att få ett jämnt luftflöde och 
hushålla luften så att frasen blir så lång som den ska vara utan att luften tar slut.  
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Eli menar att när elever har höga krav på sig själva och är väldigt perfektionistiska, fastnar de 
lätt i tanken att om de jobbar kraftigt med stödet, kommer de samtidigt göra rätt. Det är 
tvärtom menar Eli. Resultatet blir att eleven spänner sig och får kramp i muskler och 
överarbetar. Att överarbeta innebär att eleven tror att den kan styra kroppen med någon form 
av muskulär spänning som istället leder till spänningar i halsen. Det bästa sättet som 
pedagogen jobbar med är att eleven får en djup och avspänd andning och “flödar” på med 
andningen för att till slut hitta en balans i hur mycket flöde som behövs i rösten för att få en 
bra ton.  
 
Cleo poängterar att det är viktigt för eleven att sätta ribban på lagom nivå. För att hitta en 
sådan, skriver eleven och pedagogen ner mål tillsammans. Det är tre olika mål som 
idrottspsykologen Willi Railio har myntat. Trygghetsmål, är mål som en elev klarar av och 
känner sig bekväm med. Arbetsmål är nästa steg som eleven måste jobba lite extra för att 
uppnå. Det tredje målet Barriärmål innebär att eleven får jobba men endast för att lyfta sig 
själv lite men som denne kan ha eller mista. Om det exempelvis är en svår sång, som eleven 
klarar av, behöver denne inte sjunga upp den på en konsert, utan den kan mista det målet. Det 
Cleo poängterar med att skriva ned tydliga och tidsbestämda delmål på vägen, är att eleven 
känner att det händer något i utvecklingskurvan. Det är också bra enligt pedagogen att eleven 
får göra många små framträdande så att det inte går en hel termin innan det blir konsert. Cleo 
brukar ibland göra provrace med eleven, vilket innebär att eleven får föreställa sig att det är 
konsert och sjunga igenom stycket utan avbrott. Pedagogen jämför det med att först reparera 
bilen, sedan köra racet och se hur det går.  
  
Andy menar att unga sångare alltid vill sjunga det allra svåraste och kanske inte inser att det 
kan dröja tio år fram i tiden innan denne kan börja försöka att sjunga det svåra. Perfektionism 
tror Andy finns hos alla sångare och jämför det med att ge en present till någon. Personen som 
ger presenten vill att den ska vara fin och värdefull. Det är likadant med sången. Andy menar 
att perfektionism är något alla strävar efter. Dock kan en sångare göra det på ett positivt eller 
negativt sätt. Vid ett framträdande är perfektionism med att få en perfekt ton helt ointressant. 
Istället kanske sångaren ska ha en perfektion i att inte släppa publiken en enda sekund, så att 
tankar på annat inte ska störa lyssnandet av sången, utan att publiken istället är helt fokuserad 
på vad sångaren gör. Det är en mer hälsosam form av perfektionism enligt Andy. Under 
utbildningen har Andy fått uppfattningen att lärarna strävar efter att varje ton ska produceras 
på rätt sätt, kopplas ihop med nästa ton och att texten passar in på ett perfekt sätt. Det tror 
vederbörande inte är viktigt men det är bra att vara så noggrann som möjligt. Vid övning 
strävar Andy efter perfektionism och att ha kontroll över det som ska sjungas. Därefter gör 
Andy sin egen tolkning och måste känna att det finns marginal till tekniken. Inför ett 
framträdande ska varenda fras eller detalj sjungas igenom, tänkas igenom för att sedan vid 
konserten släppa all perfektionism och förmedla en känsla. Om Andy istället står och tänker 
att varje ton ska bli perfekt, blir framträdandet mindre intressant.  Sångpedagoger och coacher 
som Andy har haft har aldrig förmedlat att nu jobbar vi såhär och sen kan du tillåta dig att 
vara fri när du står på scenen. Utan de har alltid förmedlat: ” jobba så detaljerat du kan men de 
säger aldrig att när du väl står där kan du skita i det och bara... så ska du köra spontant då, så 
fritt du kan” (Andy).  Dock lärde Andy sig av en pedagog detta: Att vara sångare handlar inte 
om att framhäva sig själv. Det inte är säkert att publiken lyssnar endast på dig som sångare, 
utan på musiken som helhet eller på något annat instrument. Det är musiken som ska stå i 
centrum och den tanken har hjälpt Andy mycket med att släppa lite på nervositet och negativa 
tankar. 
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Analys	  
 
Perfektionism har olika aspekter. Dels är det ett tråkigt och en perfekt röst är tråkig. Dels kan 
för mycket strävan efter perfektionism leda till att en elev börjar recensera sig och kanske till 
och med blir understimulerad. Perfektionism kan också medföra att eleven börjar överarbeta 
med stödet och får onödiga spänningar och kramp i musklerna som leder till ett obalanserat 
luftflöde och ger spänningar i halsen. Dock är det viktigt att eleven är noggrann och övar med 
perfektion genom att se till att fraser och detaljer sjungs igenom flera gånger, för att ha god 
marginal när det kommer till att sjunga upp stycket framför publik. Vid framträdandet 
däremot kan perfektionism i att inte släppa publiken en enda sekund vara bra och nödvändigt 
för att publiken ska fångas av det sångaren förmedlar. Pedagoger kan jobba på flera sätt för att 
undvika att eleven strävar för mycket efter perfektionism. Eleven kan jobba med fysiska 
rörelser förslagsvis ”brygga en kopp kaffe” eller jobba med att känna ”pulskopplingen” och 
underdelningen i kroppen, för att också underlätta för andningen. Pedagogen kan hjälpa 
eleven att hitta en djupandning och att lära sig hushålla med luften genom att flöda på med 
luft tills denne till slut hittar en balans i hur mycket luft som behövs i rösten, för att den ska 
bli jämn och fin. Att skriva ner olika mål med eleven, kan göra att eleven lär sig sätta ribban 
på en lagom nivå och senare se sin utveckling genom att uppnå målen. Perfektionism i sång 
kan alltså användas som ett kulturellt redskap när eleven/studenten övar men inte i ett 
framträdande. Däremot kan perfektionism i ”att inte släppa publiken en enda sekund” vara ett 
vad jag skulle säga ”hälsosamt” kulturellt redskap. Att använda sig av olika kulturella 
redskap såsom olika delmål nedskrivna på ett papper, utföra fysiska handlingar och arbeta 
med att ”sätta” pulskoppling och delrytmer i kroppen ett sätt att förhindra att eleven/studenten 
enbart tänker på att sjunga perfekt.         

Sammanfattning	  av	  resultatredovisning	  och	  analys	  
 
Faktorer som inverkar negativt på den vokala kunskapsutvecklingen är: 

• prestationsångest 
• överdriven perfektionism 
• stort kontrollbehov 
• tveksamhet 
• dålig självtillit och självkänsla 
• fokus på enbart klang och perfekt ton och hur tonerna kopplas ihop 
• självkritik 
• höga krav och förväntningar som individen ställer på sig själv 
• avundsjuka 

 
Av resultatet framgår det att det finns många olika strategier för att stärka elevers sångliga 
självförtroende. De strategier som informanterna i undersökningen använder sig av är: 

• fysisk/scenisk handling 
• skriva ned mål med eleven 
• utföra fysiskt kroppsarbete 
• fokusera på skeenden i texten 
• laborera med känslor och kontraster 
• lära eleven att acceptera hur det är nu och att sångutveckling tar lång tid 
• medvetandegöra sin sång kroppsligt och mentalt 
• lyssna och ta in rummet 
• att vara snäll mot sig själv 
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DISKUSSION	  	  
 
Syftet med studien är att undersöka om sångpedagoger reflekterar över ”sångligt 
självförtroende” och huruvida de arbetar med det i sin undervisning. Frågorna som ska 
besvaras är: 
 

• Vad är sångpedagogers uppfattningar om hur svagt sångligt självförtroende inverkar 
på elevers vokala kunskapsutveckling? 

 
• Vilka strategier har sångpedagoger för att stärka ett svagt sångligt självförtroende? 

 
 
Av resultatet framgår det att det finns många psykologiska faktorer som inverkar negativt på 
elevers sångliga självförtroende. Oftast handlar det om vilka tankar en elev tänker och hur hen 
uppfattar sig själv. Hur en pedagog kritiserar en elev kan också påverka självförtroendet. Att 
kritisera på ett personligt plan istället för handlingen och ifrågasätta varför eleven gör som 
den gör, leder till att eleven känner skam och självtilliten minskar. Därmed inverkar det 
negativt på elevens vokala kunskapsutveckling.  
 
Det finns många strategier för att stärka elevers sångliga självförtroende. Det handlar om 
olika sampel. De kan vara samspel med texten, rummet, sin kropp och själ. Misstag med 
framträdanden får inte påverka eleven som individ. Utan denne har kvar sitt värde även om en 
ton eller fras inte blir perfekt. Att se sångutveckling som en metafor för att gå in i ungefär 
tjugofem mörka rum, är en bra bild att relatera till.  
Mitt motto som nämndes i inledningen, handlar om att tro på sig själv, ha tillit till sin kropp, 
inte förlora hoppet om misslyckande sker och visa kärlek till sig själv, visar sig stämma väl 
överens med resultatet från undersökningen.  
 

	  

Resultatdiskussion	  
 
Både Eli och Andy kände att de inte passade in i den typiska ”sångarmallen” som varje skola 
utgav sig för att ha, vilket medförde att de började identifiera sig med sin sångröst. Vad är det 
som gör att studenter börjar ifrågasätta sig själva och att tilliten försvinner? Sångarmallen kan 
kanske jämföras med begreppet normalitet som Shei (2011) nämner. Att inte utöva sin sång 
som de normativa sångidealen eller göra exakt vad sångpedagogen förväntar sig av individen 
ger en upplevelse av att sjunga fel. Standards som vackert, fult, bra och dåligt gör att sångare 
förhåller sig till andra sångare och planlägger sin sång utefter dessa. Möjligen kan det 
motsvaras av begreppet avundsjuka? Andy pratar om att som ung sångare/sångerska var 
vederbörande avundsjuk på andra sångare. De kunde göra saker med sin röst som Andy inte 
kunde. Eli menar att eleven konkurrerar enbart med sig själv och ingen annan och avundsjuka 
ger enbart en sämre tillit till sig själv.  
 
Överdriven strävan efter perfektionism genom att eleven har ett stort kontrollbehov och sätter 
höga krav på sig själv inverkar oftast negativt på den vokala utvecklingen och därmed det 
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sångliga självförtroendet. Anthony och Swinson (2014) hävdar att perfektionister med för 
höga krav och förväntningar som är svåra att uppnå påverkas endast negativt av dessa. De 
menar att det kan resultera i depression och ångest. Då stämmer det alltså överens med vad de 
flesta pedagogerna menar med överdriven perfektionism. Det leder till ångest över hur en 
individ presterar. Enligt Persson (1996) handlar prestationsångest om en social överlevnad, 
hur denne ska bli bedömd efter framträdande. Både Andy och Eli ville leva upp till någonting 
och det påverkade deras identitet. Shei (2011) betonar att det är viktigt att en individ separerar 
sin sångröst från jaget. Bedömning, kommentar om röstuttryck och klang med kurskamrat 
eller lärare ska inte påverka individens jag, utan att hållas på en neutral nivå där känslor inte 
får inverka. Om en pedagog bedömer en elev på ett personligt plan, som situationen var med 
Andy och läraren, kommer eleven att ta kritiken personligt. Det leder till en sämre självkänsla 
och tillit till sig själv. Shei (2011) menar att en enda kommentar vad gäller exempelvis 
beteende kan bryta ned individens självtillit.  
 
Av resultatredovisningen framgår det att självbild är hur en individ uppfattar och möter sig 
själv. Johnson (2003) anser att självbilden är lik en kontaktannons, där fakta om en individ är 
bilden som förmedlas till omgivningen. Det som är intressant är att informanterna anser att 
självkänsla är hur individen sätter värde i sig själv, är trygg i sig själv, litar på sig själv och tål 
kritik oavsett prestation och självförtroende, som också Johnson (2003) uttrycker det. 
Självkänsla handlar enligt henne om hur människor värderar sin självbild, vad eller hur 
individen är och hur denne känner välbefinnande och förtroende till sig själv. En hög yttre 
självkänsla påvisar egenskaper som höga krav på sig själv, perfektionism samt ett 
kontrollbehov över sig själv och andra. Den yttre självkänslan stärks enligt henne av 
prestationer och uppskattning av andra. Brodin och Hyllander (2010) anser att självkänsla 
handlar om att vara medveten om sina affekter och hur individen ska handskas med dessa.  
Självförtroende är enligt informanterna, hur en individ klarar av att utföra handlingar, har en 
tilltro till sig själv i olika situationer och till sin inneboende potential. Självförtroendet stärks i 
takt med hur individen lyckas prestera vid olika tillfällen. Johnson (2003) menar att 
självförtroende inte är hur en individ är, utan vad denne gör. Kurtén (2013) betraktar 
självförtroende som en indikation på hur stark tillit en individ har till sig själv vid utförande 
av handlingar.  
 
Tecken på svagt sångligt självförtroende handlar mycket om en tveksamhet hos eleven, dels 
vid starter av sånger och övningar dels i uppgifter tillsammans med en grupp. En individ som 
recenserar sig själv mycket tyder på ett svagt sångligt självförtroende. Vederbörande har ej 
tillit till sin sångröst, sig själv och vågar inte utföra handlingar utan att ha kontroll över 
situationen. Att ha ett stort kontrollbehov över sig själv tyder, enligt Johnson (2003) på en god 
yttre självkänsla. Enligt Eli innebär det att eleven har en överdriven perfektionism. Anthony 
och Swinson (2014) hävdar att överdriven perfektionism leder till ångest och depression som 
nämndes tidigare i texten och ger därmed ett sämre självförtroende. Min tolkning blir att en 
hög yttre självkänsla inverkar negativt på elevens sångliga självförtroende. Kanske behöver 
den inre och den yttre självkänslan vara i balans? En elev som har höga krav på sig själv, 
överarbetar med stödet och ger inget balanserat luftflöde som behövs för att få en bra ton. Det 
kan i sin tur leda till att eleven får ett sämre sångligt självförtroende och därmed lägre 
självkänsla. Denne har ingen tillit till sin röst och är då tveksam vid uppsjungningar och 
övningar som gör att prestationsångesten kan öka hos eleven. Det kan i sin tur leda till att 
eleven börjar recensera sig själv istället för att släppa kontrollen och fokusera på känslan. När 
eleven recenserar sig själv uppstår negativa tankar som enligt Shei (2011) kan förändra 
uttrycket totalt. Eleven kan alltså inte förmedla en känsla till den eller dem som sången ska 
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riktas till. Det här kan i sin tur resultera i en negativ spiral hos eleven som missgynnar den 
vokala utvecklingen och ger sämre sångligt självförtroende.  
 
Fysisk och mental aktivitet såsom kaströrelser, kroppsarbete, sceniska handlingar och 
kroppsmedvetna rörelser kan hjälpa eleven att stärka sitt sångliga självförtroende. Att 
föreställa sig olika situationer, att jobba med olika känslor i en sång med stora kontraster och 
att byta mellan dessa hastigt kan göra att eleven fokuserar på nuet och det som sker i musiken. 
Här är ett bra exempel på ett medierat lärande enligt det sociokulturella perspektivet.  En 
sångpedagog bör ha empati för eleven och visa denne olika redskap för att fokusera. Med 
empati menar jag förståelse för vad eleven behöver för att kunna rikta sin energi till sången. 
Ibland kanske pedagoger fokuserar för mycket på ett klangideal som de strävar efter, vilket 
kan leda till att eleven fokuserar på att prestera och ”göra rätt”. Då kanske det resulterar i att 
eleven känner att denne inte passar in i ”sångarmallen”? Dock vill jag påpeka att det inte är 
fel att pedagogen strävar efter att eleven ska uppnå en fin klang, men det ska inte påverka 
eleven så att denne tror att det är det enda viktiga i sång. Tekniken ska alltid utvecklas men 
precis som Blair säger kanske fokus ska vara på att teknik och tolkning hör ihop. Hur en elev 
tolkar en sång är minst lika viktigt som hur denne använder sin kropp på rätt sätt för att få en 
bra och balanserad ton. Genom att acceptera situationen som den är och hur rösten låter, 
försvinner lite perfektionism och därmed kan eleven också utvecklas. Det är i nuet som det 
kravlösa finns och vår förmåga att prestera med den kapacitet vi har, varken mer eller mindre, 
menar Bengtsson (2015). Hon menar att en individ kan tränas i att hitta fokus. Det kan en elev 
finna på många sätt men ett sätt som jag tycker är bra är att utnyttja tiden på bästa sätt för att 
förbereda sig mentalt innan en föreställning eller konsert. Vilka övningar en elev utför är inte 
avgörande för att hitta fokus, utan det är hur eleven hittar fokus. Hur denne gör övningen och 
hur det känns i kroppen. Hur eleven förbereder kroppen på att en uppsjungning ska ske. Jag 
tror det är viktigt att en pedagog frågar eleven hur denne hittar fokus när den utför andra 
sysslor och applicera det på sången. Att tillsammans med eleven skriva ner olika delmål 
gynnar elevens utveckling, då denne sätter ribban på en lagom nivå, för att senare höjas när 
målet är uppnått och eleven kan se på sin utveckling i backspegeln.  
 
Rummet har en central plats. Det kan användas som en plats för fysisk och scenisk aktivitet. 
Det kan också vara en plats för att utveckla sin medvetenhet om hur eleven förhåller sig till 
rummet och sig själv. Ahlstrand (2014) menar att eleven ska våga vara, vilket innebär att våga 
möta sig själv och rummet, våga vara i sin kropp, våga ta plats och vara i det som sker i mötet 
med sig själv, andra och rummet. Det kan motsvaras av Blairs övning att fysiskt och mentalt 
bygga ett rum tillsammans genom fysiska handlingar och genom att medvetandegöra hur och 
vilka rörelser som andra och individen själv gör. Lindahl (2012) kom fram till i sitt 
examensarbete att rörelser inkluderad i sångundervisning gör att eleverna hittar fokus, 
mentala hinder minskar och rösten blir friare. Här är alltså ytterligare ett exempel på att fysisk 
rörelse hjälper eleven att fokusera på sången och inte på negativa tankar såsom perfektionism 
och behov av kontroll. Det leder till ett starkare sångligt självförtroende. Kan man då säga att 
fokus kräver att acceptans finns hos eleven? En aspekt på att ha starkt sångligt självförtroende 
är att acceptera situationen som den är och att tankar på nervositet och prestationsångest kan 
uppstå vid ett framträdande. Att acceptera situationen kan motsvaras av att erkänna sina 
känslor som en del av instrumentet, som Shei (2011) anser är viktigt för att övervinna sin 
skam. Det är också angeläget att eleven lär sig att acceptera att det tar lång tid för att nå dit 
denne vill med sin sång. Kropp och huvud hänger inte med i samma takt. Renée Flemmings 
påstående att det tar tio år att lära sig sjunga, stämmer alltså överens med vad informanterna 
säger. Det är något som både sångpedagoger och elever bör ha i åtanke, anser jag.  
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Ur ett sociokulturellt perspektiv använder sig sångpedagoger av många kulturella redskap, 
fysiska som intellektuella och också fysik rörelse i många olika former. Det är tydligt att 
lärandet är situerat, alltså beroende av sammanhanget (rummet, deltagarna, situationen i sin 
helhet) och att det är medierat genom dessa olika kulturella redskap. Sångpedagogerna strävar 
efter ett öppet och rättvist klimat, där det krävs ett förtroende mellan lärare och elev men 
också ingår i samma praxisgemenskap. De poängterar att de jobbar tillsammans. Blair vill att 
studenterna ska samarbeta och skapa tillsammans. Med ett fokuserat lyssnande utåt till 
gruppen, att känna av varandra och stötta varandra så lyckas de tillsammans att vara kreativa 
och skapa någonting. Då sker det en utveckling inom gruppen och också inom varje individ, 
som ger ett gott sångligt självförtroende. Här är ett exempel på ett distribuerat lärande. Cleo 
menar att om eleven blir medveten om hur kroppen fungerar, kan denne också acceptera och 
fokusera på sin sång. Eleven jobbar inifrån och inte utifrån, som annars kan leda till att denne 
får ett ”tredje öga” som gärna kritiserar elevens sång och utstrålning. Andy menar att det kan 
vara bra att sträva efter perfektionism när sångaren övar men vid ett framträdande är det helt 
oväsentligt. Då vill publiken bli berörd och genom att då fokusera på att få sången perfekt, 
genom att tonerna blir perfekta och binds ihop perfekt, kan sångaren mista sin konstnärlighet 
och musikalitet. Då kanske sångaren inte når sin publik. Det sångaren istället kan sträva efter, 
är perfektionismen i att inte släppa publiken en enda sekund. Publiken ska bli helt fångad och 
inte ha en tanke på annat oväsentligt. Andy säger vidare att det är en mer hälsosam 
perfektionism. Jag tror själv att det är en utmärkt perfektionism, för det är därför vi sångare 
står framför en publik, för att förmedla musiken, inte framhäva oss själva.  
Det visar sig också att en situation där läraren inte låter eleven få handlingsutrymme för att 
komma med idéer, påverkar det sångliga självförtroendet negativt. När läraren kritiserar 
varför eleven gör som den gör, blir det på ett personligt plan och eleven känner sig kränkt och 
kanske till och med skäms över sin röst och därmed sig själv.  
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Metoddiskussion	  	  
 
I intervjuerna har inte frågan ställts rent konkret om vilka metoder som kan användas för att 
stärka elevers sångliga självförtroende, utan jag utgick från underbegreppen och ställde frågor 
utefter dem. Eftersom alla begreppen har mer eller mindre påverkan på en elevs sångliga 
självförtroende, tror jag att det var bra att jag hade med dem i mina intervjuer. Jag tror att om 
jag hade ställt frågan rent konkret vilka metoder som varje informant använder, hade jag fått 
knapphändiga svar. Man kan säga att jag har använt en tratt-teknik, där jag först börjar i det 
stora det vill säga alla begrepp, för att sedan smalna av till det väsentliga nämligen det 
sångliga självförtroendet. 
 
Till en början hade jag svårt att bestämma metodansats, för ingen hade relevans till vad jag 
skulle undersöka. Risken med att undersöka vad sångpedagoger har för metoder för att stärka 
ett sångligt självförtroende, kunde bli att uppsatsen blev likt en metodbok. Dock kom jag på 
att om intervjuresultaten kunde analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv, gick det att finna 
olika kulturella redskap som sångpedagoger använder sig av och hur lärandet var situerat i 
olika kontexter. 
 
Såhär i efterhand funderar jag på hur mycket resultatet hade påverkats om jag hade intervjuat 
ännu en sångerska/sångare, kanske i afroamerikansk genre. Vilka likheter och skillnader 
kunde jag då ha fått fram? Kunde det bero på genren eller hur lärandet var situerat? När jag 
skulle välja metod, funderade jag på om observation hade varit lämpligt för studien. Att jag 
inte valde observation som ytterligare komplement, berodde på att det kan vara oerhört 
känsligt för en elev att bli observerad om denne har ett svagt sångligt självförtroende. Mitt val 
av operasångaren/sångerskan och pedagoger med olika undervisningssätt påverkade studien 
positivt. Syftet med studien kunde därmed belysas ur olika perspektiv: Dels uppfattningar och 
upplevelser av faktorer som inverkar på det sångliga självförtroendet, dels många olika 
metoder för att stärka detta.  

Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  	  	  	  
 
Det som skulle vara intressant att forska vidare kring är att jämföra sångstudenter i klassisk 
sång och sångstudenter i afroamerikansk genre. Uppfattar studenterna de olika faktorerna 
likadant? Eller finns det skillnader? Är det någon skillnad i att hitta fokus? Har studenter i 
afroamerikansk genre lättare att hitta känslan än klassiska sångstudenter? Kan det i så fall 
bero på att i afroamerikansk genre behövs ingen ”perfekt ton”. Den ska innehålla olika färger 
och det gör ingenting om den blir lite rosslig, för det påverkar uttrycket dessutom positivt. 
Kan det också vara lättare att ”slänga sig ut” och tappa kontrollen?  
 

Slutord	  
 
Jag brukar tänka att vokal utveckling är en metafor för att bygga ett hus. Sångpedagogen ska 
tillsammans med eleven/ studenten bygga elevens/ studentens hus. Det som är allra viktigast 
är att grunden är stabil. Sångpedagogen och eleven/studenten kan inte börja bygga första 
våningen om grunden inte är stabil. Då bör nog alla mentala bitar som exempelvis 
självförtroende, vara tämligen stabila innan de kan bygga vidare. Till det krävs verktyg, där 
verktygen i det här fallet symboliserar olika strategier för att stärka det sångliga 
självförtroendet. Därefter kan sångpedagogen och eleven/studenten bygga vidare och sedan se 
hur högt huset blir.  
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BILAGOR	  

Bilaga	  1	  	  	  
 
MUSIK 100	  
Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 
 

• Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, 
samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

• Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 
• Förmåga att improvisera. 
• Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för 

sin musikaliska färdighetsutveckling. 
• Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 
• Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 
• Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och 

musicerande inför och i kommunikation med publik. 
• Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan 

framställas och hanteras digitalt. 
• Kunskaper om arbetsmiljöfrågor. 
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Bilaga	  2	  	  
 
Begreppsbubblor 
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Bilaga	  3	  
	  
INTERVJUGUIDE PEDAGOG  
 
Teman    Frågor   
 
 
Vem är personen?  Kan du berätta lite om din musikaliska bakgrund? 
    
 
Självförtroende Kan du beskriva en situation då du har haft ett dåligt Hur ser du 

på begreppet självförtroende?   
  
Vad ser du hos en elev som har:  
Gott självförtroende? 
Dåligt självförtroende? 
 
Hur kan man jobba med ämnet på lektioner? 

 
Självkänsla   Hur ser du på begreppet självkänsla? 

Kan du beskriva skillnader och likheter med begreppet 
självförtroende? 

 
 
Skam   Kan du berätta något om dina erfarenheter   

Av självkritik och nervositet i samband med uppsjungningar eller 
lektioner? 

 
Minns du hur det kändes i kroppen? 

 
Situationer med prestation gör många fysiskt illamående. Hur kan 
man jobba med sådana situationer då man måste prestera? 

 
Målbildsträning,    Vad lägger du i begreppen: 
  Prestationsångest 
  Självkritik 
  Perfektionism 
    

Vad har du för upplevelser och erfarenheter av att känna: 
Prestationsångest 

  Självkritik 
  Perfektionism 

 
   

  Hur har du hanterat eller hur hanterar du själv: 
 Prestationsångest 

  Självkritik 
  Perfektionism 
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  Beskriv hur du jobbar med ämnena under sånglektioner. 
 

Följdfråga självkritik- Hur jobbar du med en elev som sätter höga 
krav på sig själv och aldrig blir nöjd? Elevens inre kritiker kommer 
fram. Vad har du för metod?  

 
 
 
 
Acceptans  Hur kan man jobba med elever för att de ska hitta acceptans och 

fokus i sin sångutövning trots trötthet, humör och annat negativt 
som kan uppta elevers tankar?   

 
Kroppsmedvetenhet  På vilka olika sätt tycker du att man kan jobba med 

kroppsmedvetenhet?  
 
  Hur stärks självbilden genom kroppsmedvetenhet? 
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Bilaga	  4	  	  
 
INTERVJUGUIDE PROFESSIONELL SÅNGARE  
 
Teman    Frågor   
 
Sångligt självförtroende  Hur ser du på ditt sångliga självförtroende: 

Idag? 
Hur såg det ut på grundskolan/gymnasiet? 
Högskolan? 
Likheter/skillnader 
 
Vad ger dig ett bättre sångligt självförtroende? 
Hur känns det i kroppen? 
Vilka känslor upplever du? 
Vad ger dig ett sämre sångligt självförtroende? 
Hur känns det i kroppen? 
Vilka känslor upplever du då? 
 
Hur hanterar du misstag och negativa tankar? 
 
När upptäckte du att ditt sångliga självförtroende 
blev bättre? 
Vad gjorde du då för att stärka ditt sångliga 
självförtroende? 
 
Har du i samband med sånglektioner, upplevt 
någonting som har haft: 

a) En positiv inverkan på ditt sångliga 
självförtroende? 

b) En negativ inverkan på ditt sångliga 
självförtroende? 

 
Vilka verktyg har du fått på sånglektionerna som 
ökat ditt sångliga självförtroende? 

 
 
Självkänsla   Hur ser du på begreppet självkänsla?  

Finns det några likheter och eller skillnader med 
begreppet självförtroende? 
 
Har din syn på begreppet självkänsla förändrats 
genom din sångutveckling? 

 
 
Skam Om du skulle skämmas för någonting, hur reagerar 

du?  
 Hur kan det kännas? 
 Vilka känslor uppstår, tankar? 
 Vad gör du åt det? 
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Fokus Vad använder du för strategier när det gäller att hitta 
fokus trots trötthet, humör och annat negativt som 
kan uppta dina tankar? 

 
Acceptans Hur ser du på din sångliga/musikaliska utveckling? 
 
 Har det funnits tillfällen då du har haft en känsla av 

hopplöshet i relation till rösten och sjungandet? 
 
 
Kroppsmedvetenhet Hur har din relation med din kropp, rösten och 

sjungandet, ändrats genom åren? Har du använt dig 
av några speciella metoder? 

 I så fall, vilka? 
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Bilaga	  5	  
	  
INFORMATIONSBREV INFÖR INTERVJU   
 
Hej! 
 
Först och främst vill jag tacka dig för att du vill delta i min intervju. Mitt namn är Susanna 
Nilsson och jag är student på musikhögskolan i Örebro. Jag går nu i årskurs fem på 
musiklärarprogrammet med inriktning instrument/ensemble och skriver mitt självständiga 
arbete på avancerad nivå.  
 
Enligt individskyddskravet finns det fyra krav. 
Första kravet är informationskravet som innebär att du får information om mitt arbete och 
dess syfte. Här är lite kort information om mitt arbete: 
 
Som blivande sångpedagog vill jag undersöka hur man med olika metoder, fysiska som 
mentala, kan stärka elevers självförtroende i sång och minska deras negativa tankar om den 
egna sångrösten.  
 
Syftet med arbetet blir således att undersöka vilka sätt sångpedagoger använder med elever 
som har dåligt självförtroende i sång.  
 
Intervjun kommer att pågå under ca en timma och under tiden kommer en ljudinspelning att 
ske, om jag får din tillåtelse. Anledningen till att intervjun spelas in är för att det blir lättare för 
mig att transkribera den.  
Nyttjandekravet är krav nummer två och innebär att ljudmaterialet kommer endast att 
användas för studiens syfte och ingen obehörig kommer att kunna få tag på materialet.  
När undersökningen är klar kommer materialet att raderas.  
 
Enligt samtyckeskravet deltar du frivilligt i min undersökning och får avbryta ditt 
deltagande när du vill. 
Konfidentalitetskravet innebär att de uppgifter som jag får, kommer att behandlas så att det 
inte är möjligt att identifiera dig. I den färdiga uppsatsen är dina personuppgifter anonyma 
och fiktiva namn kommer i stället att användas i arbetet.  
Mer information om forskningsetiska principer finns beskrivet;  
 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (s.6-14) 
 
Tack för din medverkan. Jag ser fram emot ett givande samtal!  
Uppstår några frågor är du välkommen att kontakta mig. 
Susanna Nilsson  
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