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Titel:	  Och	  bara…	  	  let	  go,	  liksom.	  	  En	  kvalitativ	  intervjustudie	  i	  hur	  klarinettpedagoger	  
förbereder	  sina	  elever	  för	  ett	  framträdande.	   	  
Författare:	  Johanna	  Lindskog	  
Termin	  och	  år:	  VT15	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examinator:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
Studien	  syftar	  till	  att	  få	  djupare	  insikt	  i	  hur	  några	  klarinettpedagoger	  förbereder	  sina	  
elever	  inför	  musikaliska	  framträdanden.	  I	  bakgrundskapitlet	  presenteras	  tidigare	  forsk-‐
ning	  om	  nervositet	  och	  prestationsångest,	  samt	  olika	  strategier	  för	  att	  hantera	  det.	  Vi-‐
dare	  presenteras	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkt	  som	  utgörs	  av	  ett	  didaktiskt	  per-‐
spektiv.	  Den	  forskningsmetod	  som	  används	  i	  studien	  är	  kvalitativ	  forskningsintervju	  och	  
det	  är	  fyra	  klarinettpedagoger	  som	  har	  intervjuats.	  Intervjuerna	  transkriberades,	  bear-‐
betades	  och	  analyserades	  och	  de	  svar	  som	  framkommit	  utgör	  studiens	  resultat.	  I	  resul-‐
tatet	  beskrivs	  hur	  lärarna	  förbereder	  sina	  elever	  genom	  att	  arbeta	  med	  koncentrations-‐
förmåga,	  konsertvana	  och	  speltekniska	  färdigheter	  som	  till	  exempel	  andningsteknik.	  
Lärarna	  har	  gemensamma	  uppfattningar	  om	  att	  hög	  kvalitet	  i	  deras	  undervisning	  ger	  
eleverna	  en	  god	  spelteknisk	  grund,	  vilket	  kan	  göra	  det	  lättare	  för	  eleverna	  att	  hantera	  
nervositet	  vid	  ett	  musikaliskt	  framträdande.	  Dock	  framkommer	  det	  också	  i	  resultatet	  att	  
två	  av	  lärarna	  upplever	  en	  tids-‐	  och	  kompetensbrist	  i	  hur	  de	  kan	  bemöta	  elevers	  nervo-‐
sitet.	  
	  
Nyckelord:	  musik,	  nervositet,	  prestationsångest,	  strategi,	  framträdande,	  lärande,	  didak-‐
tiskt	  perspektiv	  
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Title:	  And	  just...	  let	  go,	  you	  know.	  A	  qualitative	  study	  of	  how	  clarinet	  teachers	  prepare	  
their	  students	  for	  a	  performance.	  
Author:	  Johanna	  Lindskog	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  2015	  
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Supervisor:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examiner:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
This	  study	  aims	  to	  gain	  a	  deeper	  insight	  into	  how	  some	  clarinet	  teachers	  prepare	  their	  
students	  for	  musical	  performances.	  In	  the	  background	  chapter	  previous	  research	  on	  
performance	  anxiety	  is	  presented,	  as	  well	  as	  various	  strategies	  for	  dealing	  with	  it.	  Fur-‐
thermore,	  the	  study's	  theoretical	  perspective	  is	  presented	  constituted	  by	  a	  didactic	  per-‐
spective.	  The	  research	  method	  used	  in	  this	  study	  is	  qualitative	  research	  interview	  and	  
there	  are	  four	  clarinet	  teachers	  who	  have	  been	  interviewed.	  The	  interviews	  were	  tran-‐
scribed,	  processed	  and	  analyzed,	  and	  the	  answers	  from	  the	  teachers	  represent	  the	  
study's	  results.	  The	  results	  show	  that	  the	  teachers	  prepare	  their	  students	  by	  working	  
with	  concentration,	  concert	  habit,	  and	  technical	  instrumental	  skills	  such	  as	  breathing	  
techniques.	  The	  teachers	  share	  a	  common	  perception	  that	  the	  quality	  of	  their	  teaching	  
gives	  students	  a	  good	  instrumental	  technical	  basis,	  which	  can	  make	  it	  easier	  for	  the	  stu-‐
dents	  to	  cope	  with	  the	  anxiety	  related	  to	  a	  musical	  performance.	  However,	  the	  results	  
also	  show	  that	  two	  of	  the	  teachers	  experience	  a	  shortage	  of	  both	  time	  and	  skills,	  when	  it	  
comes	  to	  helping	  students	  with	  their	  anxiousness.	  
	  
Key	  words:	  music,	  anxiety,	  performance	  anxiety,	  strategy,	  performance,	  learning,	  di-‐
dactic	  perspective	  
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Förord	  
Ett	  stort	  tack	  vill	  jag	  ge	  till	  min	  handledare	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  för	  inspirerande	  möten,	  
tips	  och	  stöd!	  Tack	  till	  respondenterna,	  för	  att	  ni	  tog	  er	  tid	  och	  gjorde	  denna	  studie	  möj-‐
lig.	  Sist	  men	  inte	  minst	  vill	  jag	  tacka	  Andreas,	  tack	  för	  ditt	  enorma	  tålamod	  med	  mig	  un-‐
der	  denna	  tid,	  du	  är	  bäst!	  
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1	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  en	  inledande	  text	  som	  handlar	  om	  min	  egen	  bakgrund	  och	  
mitt	  intresse	  i	  hur	  klarinettpedagoger	  förbereder	  sina	  elever	  inför	  musikaliska	  framträ-‐
danden.	  Därefter	  presenteras	  studiens	  problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Min	  historia	  som	  klarinettist	  började	  på	  kulturskolan	  i	  Södertälje	  när	  jag	  var	  10	  år	  gam-‐
mal.	  För	  mig	  blev	  musiken	  redan	  då	  något	  som	  jag	  trivdes	  väldigt	  bra	  med	  och	  kulturs-‐
kolan	  var	  som	  mitt	  andra	  hem	  under	  många	  år.	  Min	  klarinettlärare	  och	  orkesterledare	  
var	  väldigt	  positiva	  och	  stöttande	  och	  de	  blev	  stora	  förebilder	  för	  mig.	  Min	  största	  glädje	  
var	  att	  spela	  tillsammans	  med	  andra,	  vare	  sig	  det	  var	  tillsammans	  med	  min	  lärare,	  
mindre	  ensembler	  med	  kompisar	  eller	  i	  fullstor	  blåsorkester	  och	  symfoniorkester.	  Än	  
idag	  är	  kammarmusik	  och	  att	  spela	  tillsammans	  med	  andra	  det	  allra	  bästa	  jag	  vet,	  då	  det	  
för	  mig	  är	  i	  mötet	  med	  andra	  människor	  som	  musik	  uppstår.	  	  	  
	  
Under	  min	  gymnasietid	  utvecklade	  jag	  en	  väldig	  prestationsångest	  och	  det	  hindrade	  mig	  
i	  mitt	  klarinettspel.	  Min	  nervositet	  inför	  uppspel	  blev	  så	  stark	  att	  jag	  inte	  kunde	  kontrol-‐
lera	  min	  klarinetteknik,	  mina	  ben	  och	  fingrar	  skakade,	  luften	  räckte	  inte	  till	  och	  jag	  fick	  
helt	  enkelt	  inte	  fram	  den	  musik	  jag	  hade	  inom	  mig.	  Det	  ledde	  till	  att	  jag	  var	  väldigt	  miss-‐
nöjd	  efter	  varje	  uppspelstillfälle,	  eftersom	  det	  kändes	  som	  jag	  alltid	  var	  som	  sämst	  när	  
det	  väl	  gällde.	  Det	  kändes	  också	  som	  att	  det	  bara	  var	  jag	  som	  blev	  så	  nervös	  och	  att	  det	  
gjorde	  mitt	  klarinettspel	  mycket	  sämre.	  Min	  upplevelse	  var	  att	  alla	  andra	  som	  också	  var	  
nervösa	  precis	  innan	  konserten	  lyckades	  ”spela	  bort”	  den	  på	  scenen,	  och	  jag	  kunde	  inte	  
förstå	  hur	  de	  lyckades	  med	  det.	  Det	  som	  ändå	  förvånade	  mig	  var	  att	  jag	  blev	  erbjuden	  
betablockerare1	  och	  fick	  tips	  om	  att	  ta	  ett	  glas	  vin	  innan	  mina	  framträdanden,	  innan	  nå-‐
gon	  talade	  med	  mig	  om	  mental	  förberedelse	  eller	  andra	  strategier	  för	  att	  hantera	  min	  
stress.	  Annars	  fick	  jag	  också	  höra	  att	  ”det	  går	  säkert	  bättre	  nästa	  gång”.	  Det	  var	  först	  när	  
jag	  började	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund	  som	  jag	  själv	  kände	  att	  jag	  var	  tvungen	  att	  ta	  
tag	  i	  mina	  problem.	  Jag	  gick	  då	  en	  privat	  kurs	  utanför	  skolan.	  Det	  var	  en	  kurs	  i	  mental	  
träning	  där	  vi	  talade	  om	  strategier	  för	  att	  hantera	  och	  lösa	  problem	  som	  mina.	  I	  kursens	  
allra	  första	  möte	  kom	  det	  fram	  att	  de	  andra	  deltagarna	  hade	  nästan	  exakt	  likadana	  tan-‐
kegångar	  och	  känslor	  som	  jag	  vid	  framträdanden,	  vilket	  blev	  en	  ordentlig	  aha-‐
upplevelse	  för	  mig.	  Den	  kursen	  har	  hjälpt	  mig	  otroligt	  mycket	  och	  tack	  vare	  den	  är	  jag	  
idag	  mycket	  friare	  i	  mitt	  klarinettspel.	  	  
	  
En	  annan	  händelse	  som	  påverkat	  mig	  tog	  plats	  under	  min	  lärarutbildning	  vid	  Musikhög-‐
skolan	  Ingesund.	  Det	  var	  ett	  möte	  med	  en	  övningselev	  som	  då,	  9	  år	  gammal,	  hade	  haft	  
sin	  andra	  klarinettlektion.	  Hon	  hade	  då	  lärt	  sig	  ett	  nytt	  stycke	  och	  jag	  tyckte	  att	  det	  
skulle	  vara	  kul	  om	  hon	  ville	  spela	  upp	  det	  för	  sin	  mamma	  som	  satt	  utanför	  och	  väntade.	  
Elevens	  ögon	  spärrades	  upp	  och	  hon	  sa:	  ”Men	  tänk	  om	  jag	  spelar	  FEL?!”	  Då	  frågade	  jag	  
henne	  vad	  hon	  tänkte	  skulle	  hända	  då,	  och	  vi	  konstaterade	  att	  världen	  inte	  skulle	  gå	  un-‐
der	  ifall	  något	  gick	  ”fel”.	  Den	  händelsen	  väckte	  igen	  mina	  funderingar	  över	  nervositet	  
och	  varför	  vissa	  människor	  kämpar	  så	  mycket,	  när	  musik	  faktiskt	  kan	  vara	  något	  fantas-‐
tiskt	  och	  otroligt	  kul	  att	  hålla	  på	  med.	  	  	  
	  
Min	  uppfattning	  är	  att	  det	  inom	  det	  musikaliska	  området	  och	  i	  musikundervisning	  inte	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Betablockerare:	  medicin	  som	  dämpar	  hjärtverksamheten,	  används	  till	  exempel	  vid	  högt	  blodtryck	  (Nat-‐
ionalencyklopedin,	  2015).	  	  
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talas	  så	  mycket	  om	  nervositet,	  eller	  vad	  det	  finns	  för	  olika	  strategier	  att	  hantera	  den.	  
Eftersom	  jag	  själv	  har	  de	  här	  erfarenheterna	  är	  jag	  intresserad	  av	  att	  undersöka	  vilken	  
syn	  klarinettpedagoger	  har	  på	  nervositet	  och	  stresshantering,	  samt	  att	  utforska	  vad	  de	  
använder	  för	  strategier	  för	  detta	  i	  sin	  undervisning.	  Min	  förhoppning	  av	  den	  här	  studien	  
är	  att	  få	  verktyg	  och	  fler	  infallsvinklar	  om	  hur	  jag	  kan	  få	  mina	  framtida	  elever	  att	  lyckas	  
bemöta	  stress	  och	  nervositet,	  och	  vara	  bäst	  när	  det	  gäller.	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Målet	  med	  studien	  är	  att	  få	  bättre	  insikt	  i	  hur	  några	  klarinettpedagoger	  arbetar	  för	  att	  
förbereda	  sina	  elever	  inför	  musikaliska	  framträdanden.	  Vilka	  strategier	  använder	  peda-‐
goger	  i	  sin	  undervisning	  för	  att	  hantera	  prestationsångest	  och	  nervositet?	  Hur	  arbetar	  
pedagoger	  med	  dessa	  strategier?	  Eftersom	  jag	  själv	  har	  klarinett	  som	  huvudinstrument	  
och	  studerar	  till	  klarinettpedagog,	  väljer	  jag	  här	  att	  fokusera	  på	  att	  undersöka	  hur	  just	  
klarinettpedagoger	  hanterar	  prestationsångest	  och	  nervositet.	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  utforska	  vilka	  strategier	  som	  klarinettpedagoger	  på	  gymnasie-‐	  
och	  högskolenivå	  använder	  sig	  av	  för	  att	  förbereda	  sina	  elever	  inför	  framträdanden.	  För	  
att	  uppnå	  syftet	  utgår	  jag	  ifrån	  följande	  forskningsfrågor:	  
	  

1. Vilka	  strategier	  beskriver	  fyra	  lärare	  att	  de	  använder	  sig	  av	  i	  syfte	  att	  förbereda	  
elever	  inför	  deras	  musikaliska	  framträdanden?	  
	  

2. Hur	  beskriver	  lärarna	  att	  de	  arbetar	  med	  dessa	  strategier	  i	  sin	  undervisning?	  
	  
Genom	  min	  studie	  hoppas	  jag	  få	  verktyg	  och	  nya	  infallsvinklar	  som	  jag	  kan	  använda	  för	  
att	  förbereda	  mina	  framtida	  elever	  inför	  uppspel	  och	  konserttillfällen.	  Jag	  hoppas	  också	  
att	  andra	  som	  läser	  denna	  uppsats	  ska	  få	  en	  ökad	  kunskap	  om	  olika	  strategier	  för	  att	  
hantera	  stress	  och	  nervositet	  vid	  musikframträdanden.	  	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  tidigare	  forskning	  och	  litteratur	  om	  prestationsångest,	  nervo-‐
sitet	  och	  förberedelser	  inför	  musikaliska	  framträdanden.	  Därefter	  presenteras	  studiens	  
teoretiska	  utgångspunkt.	  

2.1	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
De	  olika	  teman	  som	  berörs	  är	  musikers	  och	  musikstudenters	  hälsa,	  prestationsångest,	  
underliggande	  orsaker	  till	  prestationsångest	  samt	  nödvändig	  nervositet.	  Därefter	  pre-‐
senteras	  olika	  strategier	  för	  stresshantering.	  

2.1.1	  Musikers	  och	  musikstudenters	  hälsa	  
När	  det	  gäller	  musikers	  och	  musikstudenters	  hälsa	  finns	  det	  forskning	  som	  visar	  posi-‐
tiva	  inverkningar	  av	  att	  lyssna	  på	  och	  utöva	  musik.	  Detta	  är	  något	  som	  bland	  annat	  pre-‐
senteras	  i	  antologin	  Music,	  Health	  &	  Wellbeing	  av	  MacDonald,	  Kreutz	  och	  Mitchell	  
(2012).	  De	  positiva	  effekter	  musik	  har	  på	  människan	  är	  bland	  annat	  att	  påverka	  humör,	  
bidra	  till	  avkoppling	  från	  daglig	  stress	  och	  spänning	  samt	  att	  det	  fysiska	  och	  mentala	  
tillståndet	  skärps.	  
	  
Författarna	  Jane	  Ginsborg,	  Claudia	  Spahn	  och	  Aaron	  Williamon	  (2012)	  tar	  i	  kapitlet	  He-‐
alth	  promotion	  in	  higher	  music	  education	  i	  ovannämnda	  bok	  upp	  hur	  musik	  också	  kan	  ha	  
negativ	  inverkan	  på	  människors	  hälsa.	  Studier	  visar	  till	  exempel	  att	  både	  professionella	  
musiker	  och	  musikstudenter	  upplever	  olika	  former	  av	  besvär	  som	  ett	  resultat	  av	  musik-‐
utövande.	  Det	  kan	  handla	  om	  fysiska	  och	  mentala	  besvär	  som	  muskulär	  smärta,	  stress	  
och	  prestationsångest.	  Författarna	  påpekar	  också	  att	  ett	  vanligt	  besvär	  bland	  musikutö-‐
vare	  är	  så	  kallad	  ”emotionell	  påfrestning”	  som	  ofta	  kommer	  till	  uttryck	  som	  scenskräck	  
eller	  prestationsångest.	  De	  menar	  även	  att	  det	  kan	  variera	  från	  person	  till	  person	  i	  vil-‐
ken	  grad	  detta	  påverkar	  ett	  framträdande.	  Vidare	  påpekar	  de	  även	  vikten	  av	  att	  unga	  
musikutövare	  redan	  under	  sin	  musikutbildning	  förbereds	  på	  att	  möta	  och	  hantera	  
denna	  påfrestning,	  eftersom	  den	  kan	  uppstå	  utan	  förvarning	  och	  därmed	  ge	  plötsliga	  
problem.	  Orsaker	  till	  denna	  emotionella	  påfrestning	  beskrivs	  som	  till	  exempel	  social	  fobi	  
eller	  perfektionism.	  Studier	  bland	  musikstudenter	  visar	  att	  många	  studenter	  identifierar	  
sig	  starkt	  med	  sina	  musikaliska	  prestationer	  och	  att	  det	  i	  samband	  med	  höga	  ambitioner	  
och	  otillräcklig	  förmåga	  till	  självdistans	  leder	  till	  prestationsångest.	  
	  
2.1.2	  Prestationsångest	  
I	  boken	  Science	  and	  Psychology	  of	  Music	  Performance	  –	  creative	  strategies	  for	  teaching	  
and	  learning	  av	  Richard	  Parncutt	  och	  Gary	  E.	  McPherson	  (2002)	  beskrivs	  prestations-‐
ångest	  som	  en	  form	  av	  social	  fobi.	  Författarna	  till	  kapitlet	  Performance	  Anxiety,	  Glenn	  D.	  
Wilson	  och	  David	  Roland	  (2002),	  skriver	  att	  prestationsångest	  är	  ett	  vanligt	  problem	  
både	  hos	  amatörer	  och	  professionella	  musiker.	  De	  menar	  att	  prestationsångest	  kan	  
grundas	  i	  en	  rädsla	  för	  att	  bli	  förnedrad	  inför	  andra	  människor	  och	  en	  rädsla	  av	  att	  bli	  
negativt	  värderad	  av	  andra,	  som	  till	  exempel	  av	  en	  publik	  under	  ett	  framträdande.	  Den	  
rädslan	  kan	  enligt	  Wilson	  och	  Roland	  bäst	  förstås	  som	  en	  form	  av	  social	  fobi.	  Wilson	  och	  
Roland	  behandlar	  även	  perfektionism,	  på	  samma	  sätt	  som	  Ginsborg	  et	  al.	  (2012),	  som	  
möjlig	  orsak	  till	  prestationsångest.	  De	  beskriver	  perfektionism	  som	  orealistiskt	  höga	  
förväntningar	  på	  sig	  själv	  och	  andra,	  där	  små	  fel	  och	  misstag	  överskuggar	  det	  som	  fak-‐
tiskt	  är	  bra.	  De	  menar	  att	  perfektionister	  ofta	  är	  självkritiska,	  vilket	  resulterar	  i	  lågt	  
självförtroende.	  
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Vidare	  skriver	  Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  att	  prestationsångest,	  som	  vilken	  annan	  form	  
av	  fobi,	  aktiverar	  kroppens	  alarmsystem.	  Det	  är	  en	  instinktiv	  reaktion	  i	  kroppens	  nerv-‐
system	  som	  utsöndrar	  adrenalin2	  och	  gör	  kroppen	  redo	  att	  möta	  en	  fara.	  Instinkten	  stäl-‐
ler	  in	  kroppen	  på	  att	  antingen	  fly	  eller	  fäkta.	  Dock	  menar	  Wilson	  och	  Roland	  att	  det	  säll-‐
an	  är	  lämpligt	  att	  varken	  fly	  från,	  eller	  fäktas	  mot	  en	  publik,	  och	  att	  denna	  reaktion	  istäl-‐
let	  kan	  påverka	  ett	  musikaliskt	  framträdande	  negativt.	  Wilson	  och	  Roland	  skriver	  att	  
reaktionen	  kan	  förbättra	  chanserna	  att	  överleva	  ett	  möte	  med	  en	  tiger	  i	  djungeln,	  men	  
reaktionen	  är	  inte	  användbar	  i	  mötet	  med	  en	  publik	  som	  önskar	  att	  bli	  underhållen.	  De	  
menar	  att	  publiken	  antagligen	  inte	  kommer	  attackera	  den	  som	  framträder	  ifall	  framträ-‐
dandet	  inte	  riktigt	  lever	  upp	  till	  förväntan.	  Dock	  menar	  de	  att	  den	  mänskliga	  stoltheten	  
vid	  ett	  uppträdande	  är	  så	  pass	  stark,	  att	  rädslan	  för	  att	  bli	  förnedrad	  kan	  framkalla	  
samma	  reaktion	  som	  vid	  en	  livshotande	  fara.	  

Aaron	  Williamon	  (2004)	  beskriver	  i	  sin	  bok	  Musical	  Excellence	  –	  strategies	  and	  techni-‐
ques	  to	  enhance	  musical	  performance	  prestationsångest	  som:	  	  
	  

the	  experience	  of	  persisting,	  distressful	  apprehension	  about	  and/or	  actual	  impairment	  
of	  performance	  skills	  in	  a	  public	  context,	  to	  a	  degree	  unwarranted	  given	  the	  indi-‐
vidual’s	  musical	  aptitude,	  training,	  and	  level	  of	  preparation.	  (Williamon,	  2004	  s.	  10)	  

	  
Prestationsångesten	  beskrivs	  här	  ovan	  och	  med	  andra	  ord	  som	  en	  ihållande	  känsla	  av	  
stress	  som	  kan	  försämra	  utövarens	  förmåga,	  oberoende	  av	  personens	  musikaliska	  kun-‐
skaper	  och	  mängd	  av	  förberedelse.	  Samtidigt	  beskriver	  Williamon	  (2004)	  hur	  prestat-‐
ionsångest	  kan	  orsaka	  en	  mängd	  olika	  symptom.	  Dessa	  delar	  han	  in	  i	  tre	  huvudkatego-‐
rier:	  
	  

1. Fysiologiska	  symptom	  är	  de	  instinktiva	  reaktioner	  som	  är	  ett	  direkt	  resultat	  av	  
adrenalinpåslag	  såsom	  ökad	  puls	  och	  hjärtklappning,	  hyperventilering,	  muntorr-‐
het,	  svettningar,	  illamående,	  diarré	  och	  yrsel.	  

2. Beteendesymptom	  är	  skakningar,	  rastlöshet,	  stelhet	  och	  ett	  allmänt	  kroppsspråk	  
präglat	  av	  rädsla	  eller	  stress.	  Just	  dessa	  symptom	  kan	  förhindra	  den	  som	  ska	  
framträda	  att	  kommunicera	  med	  publiken	  och	  störa	  den	  finmotorik	  som	  behövs	  
för	  att	  hantera	  ett	  instrument.	  

3. Kognitiva	  eller	  mentala	  symptom	  är	  ihållande	  känslor	  av	  ångest	  och	  negativa	  
tankar	  om	  att	  framträda.	  Dessa	  känslor	  är	  ofta	  associerade	  med	  en	  stark	  uppfatt-‐
ning	  av	  att	  utövarens	  självkänsla	  och	  värde	  är	  beroende	  av	  ett	  lyckat	  framträ-‐
dande.	  Sådana	  känslor	  och	  tankar	  kan	  leda	  till	  försämrad	  koncentration	  och	  
uppmärksamhet,	  samt	  öka	  nervositet	  och	  spänning	  ännu	  mer.	  
	  

Dessa	  tre	  huvudkategorier	  av	  symptom	  på	  prestationsångest	  beskrivs	  av	  Williamon	  
(2004)	  som	  fysiologiska	  symptom	  som	  till	  exempel	  ökad	  puls	  och	  hjärtklappning,	  bete-‐
endesymptom	  exempelvis	  i	  form	  av	  skakningar	  och	  mentala	  symptom	  som	  bland	  annat	  
kan	  innebära	  negativa	  tankar	  om	  att	  framträda.	  	  	  

2.1.3	  Underliggande	  orsaker	  till	  prestationsångest	  
Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  har	  identifierat	  tre	  underliggande	  orsaker	  till	  de	  fysiologiska,	  
beteendemässiga	  och	  kognitiva,	  mentala	  symptomen.	  Den	  första	  av	  dessa	  orsaker	  är	  vad	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Adrenalin:	  ett	  hormon	  vars	  förekomst	  ökar	  vid	  stress	  (Nationalencyklopedin,	  2015)	  
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de	  kallar	  för	  ”trait	  anxiety”,	  vilket	  beskrivs	  som	  olika	  personlighets-‐	  eller	  karaktärsdrag,	  
medfödda	  eller	  inlärda,	  som	  påverkar	  benägenheten	  för	  att	  bli	  stressad	  i	  utsatta	  situat-‐
ioner.	  Perfektionism	  beskrivs	  av	  författarna	  som	  ett	  av	  de	  personlighetsdrag	  som	  kan	  ge	  
hög	  ångestnivå	  vid	  ett	  framträdande.	  Ett	  annat	  karaktärsdrag	  som	  kan	  leda	  till	  högre	  
stress	  är	  stort	  kontrollbehov.	  En	  utövare	  med	  detta	  karaktärsdrag	  kan	  känna	  sig	  obe-‐
kväm	  och	  oförmögen	  att	  lyckas	  prestera	  under	  oförutsägbara	  förhållanden.	  Den	  andra	  
av	  dessa	  underliggande	  orsaker	  är	  ”situational	  stress”,	  den	  stress	  som	  orsakas	  av	  en	  
speciell	  situation	  eller	  omgivning.	  Det	  kan	  vara	  ett	  offentligt	  framträdande	  (konsert),	  en	  
audition	  eller	  en	  tävling.	  Den	  tredje	  orsaken	  som	  framkallar	  symptom	  på	  prestations-‐
ångest	  är	  ”task	  mastery”,	  det	  vill	  säga	  hur	  väl	  utövaren	  behärskar	  det	  som	  ska	  framföras.	  
Detta	  sträcker	  sig	  från	  allt	  mellan	  enkla,	  väl	  förberedda	  framträdanden	  till	  mer	  krä-‐
vande,	  otillräckligt	  förberedda	  framträdanden.	  
	  
Dessa	  tre	  orsaker	  kan	  variera	  både	  från	  person	  till	  person	  och	  från	  en	  situation	  till	  en	  
annan.	  Samspelet	  mellan	  orsakerna	  resulterar	  i	  vilken	  grad	  utövaren	  upplever	  de	  fysio-‐
logiska,	  beteendemässiga	  och	  kognitiva	  symptomen	  under	  ett	  framträdande.	  Wilson	  och	  
Roland	  (2002)	  menar	  också	  att	  detta	  samspel	  påverkar	  om	  nivån	  på	  nervositeten	  upp-‐
levs	  på	  ett	  positivt	  eller	  negativt	  sätt	  under	  framträdandet.	  
	  
Lesley	  Sisterhen	  McAllister	  (2013)	  	  skriver	  om	  prestationsångest	  i	  sin	  bok	  The	  Balanced	  
Musician	  –	  Intergrating	  Mind	  and	  Body	  for	  Peak	  Performance.	  Hon	  menar	  att	  genom	  att	  
säga	  ”jag	  lider	  av	  prestationsångest”,	  skulle	  det	  antyda	  att	  prestationsångest	  är	  något	  
onormalt	  och	  att	  endast	  få	  personer	  skulle	  lida	  av	  detta	  syndrom3.	  McAllister	  påstår	  att	  
alla	  musiker	  upplever	  ett	  visst	  adrenalinpåslag,	  ökad	  stress	  eller	  nervositet	  inför	  ett	  
framträdande.	  Vidare	  menar	  hon	  att	  de	  flesta	  ser	  på	  stress	  (nervositet)	  som	  något	  nega-‐
tivt	  inför	  ett	  framträdande,	  men	  påpekar	  också	  att	  den	  kan	  vara	  motiverande	  och	  få	  utö-‐
varen	  att	  ge	  det	  där	  ”lilla	  extra”	  vid	  ett	  framträdande.	  En	  positiv	  motivation	  kallas	  av	  
författaren	  för	  ”eustress”	  och	  motsatsen,	  en	  negativ	  påverkan,	  benämns	  ”distress”.	  I	  
boken	  används	  också	  begrepp	  som	  ”challenge	  stress”,	  vilket	  anses	  ha	  en	  stimulerande	  
verkan	  på	  kroppen	  och	  även	  skärpa	  sinnena.	  Motsatsen	  till	  challenge	  stress	  är	  ”threat	  
stress”	  som	  utlöser	  rädsla	  och	  oro.	  McAllister	  menar	  att	  när	  det	  uppstår	  situationer	  som	  
en	  utövare	  upplever	  som	  stressande,	  kan	  utövaren	  aktivt	  välja	  hur	  han	  eller	  hon	  ska	  re-‐
agera	  på	  denna	  stress.	  Hon	  påpekar	  att	  stress/nervositet	  i	  sig	  inte	  är	  något	  negativt,	  
utan	  att	  det	  är	  reaktionen	  på	  den	  som	  kan	  vara	  negativ	  eller	  positiv	  för	  utövaren.	  	  

2.1.4	  Nödvändig	  nervositet	  
Att	  nervositet	  kan	  vara	  något	  positivt,	  eller	  rent	  av	  nödvändigt,	  är	  en	  aspekt	  McAllister	  
(2013)	  lyfter	  fram.	  Hon	  menar	  att	  när	  utövaren	  upplever	  nervositet	  före	  ett	  framträ-‐
dande	  är	  det	  ett	  tecken	  på	  en	  stark	  vilja	  att	  göra	  bra	  ifrån	  sig,	  och	  att	  framträdandet	  be-‐
tyder	  mycket	  för	  utövaren.	  Vidare	  skriver	  hon	  att	  om	  utövaren	  inte	  känner	  någon	  form	  
av	  spänning	  eller	  stress	  alls	  inför	  ett	  framträdande	  visar	  det	  på	  ett	  bristande	  intresse	  
både	  för	  musik,	  sin	  egen	  musikaliska	  utveckling	  och	  att	  kommunicera	  med	  andra	  genom	  
musik.	  
	  
Förhållandet	  mellan	  stressnivå	  och	  kvalitet	  på	  ett	  framträdande	  brukar	  traditionellt	  be-‐
skrivas	  med	  en	  teori	  som	  kallas	  Yerkes-‐Dodson	  Law.	  Teorin	  utvecklades	  av	  psykologerna	  
Robert	  M.	  Yerkes	  och	  John	  D.	  Dodson	  1908	  och	  visar	  att	  en	  ökad	  fysisk	  upphetsning	  eller	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Syndrom:	  grupp	  av	  symptom	  som	  är	  typiska	  för	  viss	  sjukdom	  (Nationalencyklopedin,	  2015).	  
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”arousal”,	  till	  en	  viss	  gräns	  leder	  till	  ökad	  prestationsnivå,	  därefter	  en	  minskad	  prestat-‐
ionsnivå	  om	  stressnivån	  blir	  för	  hög.	  McAllister	  (2013)	  förklarar	  ordet	  ”arousal4”	  som	  en	  
psykologisk	  term	  som	  beskriver	  hur	  kroppen	  aktiveras	  inför	  en	  utmanande	  uppgift	  till	  
exempel	  genom	  ökad	  utsöndring	  av	  kemikalien	  adrenalin.	  Teorin	  brukar	  avbildas	  som	  
ett	  inverterat	  U,	  eller	  en	  regnbåge.	  Toppen	  av	  kurvan	  visar	  punkten	  för	  den	  optimala	  
aktiveringen,	  där	  utövaren	  presterar	  på	  sin	  högsta	  nivå.	  

	  
Figur	  1.	  Yerkes-‐Dodsons	  lag	  (från	  McAllister,	  2013).	  	  
	  
Figuren	  visar	  hur	  prestationsnivån	  är	  som	  bäst	  med	  en	  lagom	  mängd	  av	  arousal,	  vilket	  
är	  kroppens	  aktivering	  som	  följd	  av	  kemiska	  reaktioner.	  Vid	  framträdande	  inför	  en	  
publik	  kan	  denna	  reaktion	  ge	  symptom	  som	  ökad	  hjärtfrekvens	  och	  snabbare	  andning.	  
Enligt	  Yerkes-‐Dodsons	  lag	  presterar	  en	  utövare	  som	  bäst	  med	  en	  viss	  nivå	  av	  denna	  ak-‐
tivering,	  som	  varken	  är	  för	  låg	  eller	  för	  hög.	  	  	  
	  
Dock	  problematiserar	  McAllister	  (2013)	  Yerkes-‐Dodsons	  teori	  genom	  att	  påpeka	  att	  
andra	  faktorer	  också	  påverkar	  utövarens	  prestationsnivå.	  Hon	  menar	  att	  Yerkes-‐Dodson	  
endast	  tar	  hänsyn	  till	  de	  fysiska	  reaktionerna	  på	  stress,	  men	  utelämnar	  de	  mentala,	  kog-‐
nitiva	  reaktioner	  som	  en	  utövare	  kan	  uppleva.	  I	  likhet	  med	  Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  
skriver	  McAllister	  också	  om	  tre	  huvudorsaker	  till	  prestationsångest	  i	  form	  av	  trait	  anxi-‐
ety,	  task	  mastery	  och	  situational	  stress.	  Utifrån	  dessa	  orsaker/faktorer	  presenterar	  hon	  
en	  tredimensionell	  utveckling	  av	  Yerkes-‐Dodsons	  modell	  där	  den	  färgade	  ytan	  visar	  ni-‐
vån	  för	  ett	  optimalt	  framträdande:	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Arousal:	  graden	  av	  aktivering	  i	  kroppen	  som	  till	  stor	  del	  styrs	  av	  kemiska	  reaktioner.	  Detta	  sker	  som	  ett	  
resultat	  av	  signaler	  från	  hjärnan.	  Begreppet	  kan	  också	  kallas	  för	  aktivering,	  eller	  förväntan,	  och	  beskriver	  
egenskaper	  som	  ökad	  hjärtfrekvens,	  snabbare	  andning	  och	  en	  mängd	  andra	  symptom	  på	  kemikalier	  i	  
kroppen	  som	  kan	  förändras	  i	  en	  pressad	  situation,	  som	  vid	  ett	  framträdande	  inför	  en	  publik	  (McAllister,	  
2013,	  s.	  42-‐43).	  
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Figur	  2.	  En	  tredimensionell	  Yerkes-‐Dodson	  lag	  (inspirerad	  av	  McAllister,	  2013)	  
	  
Figuren	  ovan	  visar	  hur	  den	  optimala	  prestationsnivån	  påverkas	  av	  olika	  faktorer	  som	  
trait	  anxiety	  (stressnivå	  i	  personlighetsdrag),	  situational	  stress	  (framträdandesituation-‐
en)	  och	  den	  speltekniska	  svårighetsgraden	  på	  stycket	  som	  ska	  framföras.	  En	  person	  med	  
låg	  stressnivå	  i	  personlighetsdraget	  kan	  till	  exempel	  ha	  lättare	  att	  klara	  av	  en	  mer	  pres-‐
sad	  situation	  med	  ett	  tekniskt	  svårare	  stycke,	  till	  skillnad	  från	  en	  person	  med	  hög	  
stressnivå	  i	  personlighetsdraget.	  En	  sådan	  person	  kan	  exempelvis	  prestera	  bättre	  i	  en	  
mindre	  utsatt	  framträdandesituation,	  och	  med	  ett	  speltekniskt	  enklare	  stycke.	  Enligt	  
McAllister	  (2013)	  påverkar	  dessa	  tre	  faktorer	  varandra	  proportionellt	  när	  det	  gäller	  att	  
uppnå	  en	  optimal	  prestationsnivå.	  
	  
2.1.5	  Strategier	  för	  prestationsångest	  inför	  ett	  framträdande	  
Det	  finns	  studier	  som	  visar	  strategier	  för	  att	  behandla	  de	  direkta	  och	  underliggande	  
symptom	  som	  uppstår	  ur	  prestationsångest	  inför	  ett	  framträdande.	  På	  samma	  sätt	  som	  
symptomen	  visar	  sig	  på	  fysiologiskt,	  mentalt	  och	  beteendemässigt	  plan	  finns	  det	  fysiska,	  
mentala/kognitiva	  och	  beteendemässiga	  strategier.	  
	  
Aaron	  Williamon	  (2004)	  har	  i	  sin	  bok	  Musical	  Excellence	  –	  strategies	  and	  techniques	  to	  
enhance	  performance	  sammanställt	  undersökningar	  av	  strategier	  och	  tekniker	  för	  att	  
hantera	  hinder	  under	  musicerande,	  såsom	  till	  exempel	  nervositet	  och	  prestationsångest.	  
En	  av	  undersökningarna	  som	  boken	  tar	  utgångspunkt	  i	  är	  projektet	  Zoning	  in:	  Motiva-‐
ting	  the	  musical	  mind,	  ett	  projekt	  som	  blev	  utfört	  vid	  Royal	  College	  of	  Music	  (RCM)	  under	  
1999-‐2002	  med	  mål	  att	  hjälpa	  musiker	  att	  förbättra	  sin	  prestationsförmåga	  och	  hantera	  
stress	  som	  ofta	  kommer	  inför	  ett	  framträdande.	  Över	  150	  studenter	  vid	  RCM	  samarbe-‐
tade	  tillsammans	  med	  forskare	  och	  musiker	  för	  att	  lära	  sig	  mer	  om	  fysiska	  och	  mentala	  
strategier.	  Här	  nedan	  presenteras	  några	  av	  de	  fysiska	  och	  mentala	  strategier	  som	  an-‐
vändes	  i	  projektet.	  
	  
Fysiska	  strategier	  
Studier	  visar	  att	  fysisk	  träning	  påverkar	  människans	  hälsa	  och	  välmående	  positivt.	  	  Tay-‐
lor	  och	  Wasley	  (2004)	  har	  exempelvis	  undersökt	  hur	  fysisk	  träning	  påverkar	  stress	  
bland	  musikstudenter	  vid	  Royal	  College	  of	  Music	  i	  London	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  två	  
former	  av	  träningsprogram.	  Det	  ena	  programmet	  benämns	  ”chronic	  exercise”	  (ungefär	  
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”regelbunden	  träning”).	  I	  detta	  program	  fick	  studenterna	  en	  timmes	  gemensamt	  trä-‐
ningspass	  i	  veckan	  och	  utöver	  detta	  förväntades	  de	  träna	  på	  egen	  hand	  3-‐5	  gånger	  i	  
veckan	  (ett	  ca	  30	  minuters	  medelintensivt	  motionspass).	  Undersökningen	  visade	  att	  
studenternas	  syreupptagning	  förbättrades	  avsevärt,	  och	  att	  regelbunden	  träning	  inte	  
reducerade	  deras	  fysiska	  symptom	  på	  stress	  innan	  ett	  framträdande,	  men	  hade	  positiv	  
effekt	  under	  deras	  framträdande.	  
	  
Den	  andra	  träningsformen	  i	  undersökningen	  kallar	  Taylor	  och	  Wasley	  (2004)	  för	  ”acute	  
training”.	  Det	  innebar	  att	  studenterna	  fick	  genomföra	  ett	  kort,	  intensivt	  träningspass	  
kort	  tid	  innan	  ett	  framträdande.	  Detta	  bestod	  av	  20	  minuter	  ”akut	  träning”	  som	  följdes	  
av	  20	  minuters	  vila	  innan	  studenterna	  fick	  värma	  upp	  på	  sina	  instrument.	  Studenterna	  
fick	  spela	  in	  ett	  framträdande	  utan	  att	  träna,	  och	  sedan	  spela	  in	  samma	  stycke	  efter	  att	  
ha	  genomfört	  en	  så	  kallad	  akut	  träning.	  Resultatet	  av	  denna	  träningsform	  upplevdes	  
som	  positivt	  av	  flera	  medverkande	  studenter.	  Taylor	  och	  Wasley	  konkluderar	  att	  både	  
regelbunden	  träning	  och	  enstaka	  fysiska	  övningar	  kan	  ha	  en	  positiv	  inverkan	  på	  musiker	  
när	  det	  gäller	  hantering	  av	  fysiska	  symptom	  på	  stress.	  Det	  visade	  sig	  att	  fysisk	  aktivitet	  
bland	  annat	  sänkte	  musikernas	  hjärtfrekvens	  och	  ökade	  deras	  syreupptagning	  vid	  fram-‐
trädanden.	  
	  
Alexanderteknik	  är	  en	  metod	  som	  fokuserar	  på	  kroppshållning	  och	  arbete	  med	  kropps-‐
liga	  spänningar.	  Elisabeth	  Valentine	  (2004)	  förklarar	  att	  i	  användningen	  av	  tekniken	  i	  
musikaliska	  sammanhang	  fokuseras	  det	  bland	  annat	  på	  utövarens	  kroppshållning	  när	  
denne	  spelar	  på	  sitt	  instrument.	  Något	  av	  det	  som	  läggs	  stor	  vikt	  på	  är	  förhållandet	  mel-‐
lan	  rygg,	  nacke	  och	  armar	  genom	  att	  låta	  muskulaturen	  stötta	  varandra.	  Valentine	  har	  
gjort	  studier	  om	  hur	  Alexanderteknik	  kan	  påverka	  studenters	  stresshantering	  vid	  musi-‐
kaliska	  framträdanden.	  	  Resultatet	  visade	  att	  metoden	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  hjärtfre-‐
kvens	  och	  blodtryck,	  förbättrar	  andningen	  och	  att	  detta	  stärkte	  kvaliteten	  på	  det	  musi-‐
kaliska	  framträdandet.	  
	  
Mentala	  strategier	  
Christoffer	  Connolly	  och	  Aaron	  Williamon	  (2004)	  har	  undersökt	  hur	  mental	  träning	  kan	  
användas	  inför	  musikaliska	  framträdanden.	  Några	  av	  de	  tekniker	  som	  författarna	  pre-‐
senterar	  handlar	  om	  avspänning,	  mental	  övning	  genom	  visualisering	  av	  ett	  framträ-‐
dande,	  och	  koncentration	  för	  att	  effektivisera	  sin	  egen	  övning.	  Williamon	  (2004)	  påpe-‐
kar	  att	  dessa	  metoder	  och	  tekniker	  fungerar	  olika	  bra	  på	  olika	  personer.	  Det	  är	  inga	  uni-‐
versalmetoder	  eller	  kortvariga	  lösningar,	  utan	  metoderna	  fungerar	  bäst	  genom	  kontinu-‐
erligt	  och	  aktivt	  arbete.	  
	  
Kognitiva	  strategier	  
Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  presenterar	  utifrån	  flera	  studier	  olika	  strategier	  för	  att	  han-‐
tera	  nervositet	  och	  prestationsångest.	  De	  menar	  att	  det	  mest	  effektiva	  tillvägagångssätt	  
för	  detta	  är	  en	  kombination	  av	  kognitiva	  och	  beteendemässiga	  strategier.	  Kognitiva	  stra-‐
tegier	  kan	  jämföras	  med	  mentala	  strategier,	  och	  beteendestrategier	  är	  de	  strategier	  som	  
behandlar	  fysiska	  handlingar	  och	  reaktioner.	  
	  
Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  se	  nervositet	  som	  något	  po-‐
sitivt	  innan	  ett	  framträdande,	  som	  något	  helt	  normalt	  och	  hjälpsamt	  för	  framträdandet.	  
De	  påpekar	  att	  det	  till	  en	  början	  kan	  vara	  svårt	  att	  uppleva	  nervositeten	  som	  positiv,	  och	  
att	  det	  inte	  sker	  automatiskt.	  För	  att	  få	  utövaren	  att	  uppleva	  nervositeten	  som	  normal	  
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och	  positiv	  är	  det	  viktigt	  att	  utövaren	  regelbundet	  utsätter	  sig	  för	  flera	  olika	  former	  av	  
framträdanden.	  
	  
Enligt	  Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  kan	  det	  vara	  lätt	  för	  utövare	  som	  blir	  nervösa	  innan	  ett	  
framträdande	  att	  tänka	  negativa	  tankar	  om	  sig	  själva,	  och	  förutspå	  framträdandet	  som	  
en	  katastrof.	  En	  strategi	  för	  att	  hantera	  detta	  är	  att	  genom	  positivt	  self-‐talk	  få	  en	  mer	  re-‐
alistisk	  bild	  av	  ett	  framträdande	  och	  en	  mer	  positiv	  och	  hjälpsam	  självuppfattning.	  Ett	  
exempel	  på	  positivt	  self-‐talk	  kan	  vara	  att	  fråga	  ”vad	  är	  det	  värsta	  som	  skulle	  kunna	  
hända	  dig	  i	  framträdandet?”.	  Detta	  kan	  få	  utövaren	  att	  ha	  en	  mer	  realistisk	  syn	  på	  att	  
framträda,	  att	  se	  framträdandet	  som	  mindre	  skrämmande,	  och	  att	  öka	  känslan	  av	  själv-‐
kontroll.	  
	  
Mental	  övning,	  eller	  visualisering,	  beskrivs	  av	  Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  som	  en	  effektiv	  
strategi	  i	  förberedelser	  inför	  ett	  framträdande.	  Metoden	  innebär	  att	  utövaren	  så	  detalje-‐
rat	  som	  möjligt	  föreställer	  sig	  framträdandet,	  och	  ser	  för	  sig	  att	  framträdandet	  går	  precis	  
som	  utövaren	  vill.	  I	  den	  mentala	  övningen	  påpekar	  författarna	  att	  utövaren	  också	  kan	  
föreställa	  sig	  hur	  publiken	  upplever	  framträdandet.	  Effekten	  av	  mental	  övning	  är	  att	  ut-‐
övaren	  kan	  uppleva	  själva	  framträdandet	  som	  mindre	  främmande.	  Eftersom	  utövaren	  
redan	  har	  visualiserat	  framträdandet	  i	  detalj	  i	  sitt	  inre,	  resulterar	  det	  i	  att	  utövaren	  har	  
lättare	  att	  hantera	  sitt	  beteende	  i	  själva	  framträdandet.	  
	  
Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  skriver	  att	  studier	  visar	  på	  att	  målsättning	  av	  både	  kortsiktiga	  
och	  långsiktiga	  mål	  kan	  förbättra	  kvaliteten	  på	  framträdanden.	  De	  menar	  att	  mål	  kan	  
delas	  in	  i	  två	  typer	  av	  delmål,	  processmål	  och	  resultatmål.	  Processmål	  omfattar	  de	  
aspekter	  som	  utövaren	  vill	  uppnå	  för	  att	  göra	  ett	  bra	  framträdande.	  Det	  kan	  till	  exempel	  
handla	  om	  att	  förbättra	  sin	  teknik	  för	  att	  klara	  av	  svåra	  passager	  i	  ett	  stycke	  eller	  hitta	  
rätt	  karaktär	  och	  interpretation	  av	  ett	  stycke.	  Resultatmål	  relaterar	  till	  mer	  observer-‐
bara	  prestationer	  som	  att	  vinna	  en	  provspelning	  till	  en	  orkester	  eller	  lära	  in	  en	  viss	  re-‐
pertoar.	  
	  
Beteendestrategier	  
Författarna	  skriver	  att	  träning	  i	  avslappning	  har	  blivit	  en	  standardmetod	  i	  behandling	  av	  
ångest,	  och	  i	  synnerhet	  prestationsångest.	  Studier	  visar	  att	  avslappningsövningar	  kan	  
reducera	  fysiologiska	  reaktioner	  på	  stress,	  förbättra	  minne	  och	  koncentration,	  öka	  
energi	  och	  produktivitet	  samt	  minska	  muskelspänningar.	  Avslappningsövningar	  kan	  
användas	  både	  regelbundet	  i	  den	  dagliga	  övningen	  eller	  som	  en	  del	  av	  förberedelsen	  
precis	  innan	  ett	  framträdande.	  Exempel	  på	  övningar	  är	  muskelavslappning,	  mentala	  bil-‐
der,	  meditation,	  andningsövningar,	  yoga,	  tai	  chi,	  stretching	  eller	  Alexanderteknik	  (Wil-‐
son	  &	  Roland,	  2002).	  
	  
En	  annan	  viktig	  del	  av	  förberedelserna	  inför	  ett	  framträdande	  är	  enligt	  författarna	  att	  ha	  
fasta	  rutiner	  innan	  framträdandet.	  Rutinerna	  kan	  hjälpa	  utövaren	  att	  uppnå	  optimal	  
mentalt	  och	  fysiskt	  tillstånd	  för	  att	  framträda.	  Dessa	  rutiner	  kan	  bland	  annat	  innehålla	  
uppvärmning	  på	  instrument,	  positivt	  self-‐talk,	  fokusering	  på	  prestationsmål,	  avslapp-‐
ningsövningar,	  reglering	  av	  form	  och	  mängd	  av	  kontakt/samspel	  med	  andra	  människor,	  
en	  tupplur	  eller	  visst	  mat-‐	  och	  vätskeintag.	  Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  påpekar	  att	  dessa	  
rutiner	  är	  personliga	  och	  att	  varje	  utövare	  måste	  hitta	  egna	  rutiner	  för	  att	  uppnå	  bered-‐
skap	  inför	  ett	  framträdande.	  
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Att	  rangordna,	  eller	  sätta	  upp	  hierarkier	  av	  framträdandesituationer,	  kan	  vara	  en	  effek-‐
tiv	  strategi	  för	  att	  gradvis	  förbättra	  toleransen	  för	  nervositet.	  Utövaren	  får	  rangordna	  
olika	  framträdandesituationer	  från	  situationer	  som	  inte	  alls	  känns	  stressande	  till	  situat-‐
ioner	  som	  förorsakar	  väldigt	  mycket	  stress	  och	  nervositet.	  De	  kan	  till	  exempel	  rangord-‐
nas	  på	  en	  skala	  mellan	  0	  (ingen	  nervositet)	  till	  100	  (extrem	  nervositet).	  Wilson	  och	  Rol-‐
and	  (2002)	  menar	  att	  utövaren	  sedan	  får	  framträda	  utifrån	  den	  skalan	  och	  börja	  med	  
det	  enklaste,	  för	  att	  sedan	  successivt	  arbeta	  sig	  upp	  för	  skalan	  och	  bemästra	  de	  olika	  
nivåerna	  av	  nervositet.	  Sannolikheten	  för	  att	  utövaren	  ska	  bli	  överväldigad	  av	  en	  fram-‐
trädandesituation	  är	  då	  kraftigt	  reducerad,	  påstår	  Wilson	  och	  Roland.	  
	  
I	  samband	  med	  strategier	  mot	  prestationsångest	  skriver	  Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  om	  
utövarens	  upplevelse	  av	  flow	  i	  ett	  framträdande.	  Att	  ha	  flow	  innebär	  att	  utövaren	  pre-‐
sterar	  på	  sin	  allra	  högsta	  nivå	  i	  ett	  framträdande	  och	  känner	  en	  känsla	  av	  upprymdhet.	  
En	  av	  de	  avgörande	  faktorerna	  för	  att	  uppleva	  flow	  är	  att	  utövaren	  spelar	  ett	  stycke	  på	  
rätt	  teknisk	  nivå	  och	  att	  utövaren	  får	  en	  utmaning	  i	  framträdandet	  som	  inte	  ligger	  över	  
utövarens	  tekniska	  kapacitet.	  En	  andra	  faktor	  är	  att	  utövaren	  behöver	  ha	  ett	  tydligt	  mål	  
eller	  avsikt.	  En	  tredje	  avgörande	  faktor	  för	  upprepad	  upplevelse	  av	  flow	  är	  att	  utövaren	  
får	  respons	  före,	  under	  och	  efter	  sitt	  framträdande.	  Detta	  tillåter	  utövaren	  att	  se	  sina	  
framsteg	  och	  kunna	  förbättra	  sig	  till	  nästa	  framträdande	  (Wilson	  &	  Roland,	  2002).	  
	  
2.1.6	  Tidigare	  examensarbeten	  
I	  sitt	  examensarbete	  Utan	  ångesten	  kan	  man	  ju	  inte	  skapa	  från	  Göteborgs	  Universitet,	  
undersökte	  Mattias	  Simonsson	  och	  Magnus	  Melin	  (2009)	  hur	  musikpedago-‐
ger/instrumentalpedagoger	  på	  gymnasiet	  hanterar	  elever	  med	  prestationsångest.	  
Undersökningen	  blev	  utförd	  i	  form	  av	  kvalitativa	  intervjuer	  av	  6	  instrumentalpedagoger	  
som	  undervisar	  i	  ämnet	  musik	  på	  gymnasieskolans	  estetiska	  program.	  I	  undersökning-‐
ens	  resultat	  beskriver	  författarna	  hur	  de	  olika	  pedagogerna	  har	  olika	  strategier	  för	  att	  
förbereda	  sina	  elever	  inför	  en	  konsert	  och	  möta	  elevernas	  prestationsångest.	  Dessa	  om-‐
fattar	  bland	  annat	  att	  stärka	  elevernas	  självförtroende	  och	  att	  ha	  gott	  om	  tid	  att	  förbe-‐
reda	  repertoaren	  som	  ska	  framföras	  på	  konserten.	  Simonsson	  och	  Melin	  påpekar	  samti-‐
digt	  att	  lärarna	  i	  liten,	  eller	  ingen,	  utsträckning	  tar	  hjälp	  av	  kollegor	  eller	  skolledning	  i	  
arbetet	  med	  dessa	  strategier.	  Detta	  till	  trots	  att	  samtliga	  lärare	  önskar	  att	  arbeta	  mer	  
med	  det.	  	  
	  
Matti	  Lindahl	  (2007)	  har	  i	  sitt	  examensarbete	  Rampfeber	  och	  nervositet	  –	  hur	  hanterar	  
man	  det?	  från	  Kungliga	  Musikhögskolan	  i	  Stockholm	  undersökt	  hur	  musiklärare	  och	  mu-‐
sikstudenter	  upplever	  och	  hanterar	  nervositet	  vid	  framträdanden.	  Studien	  är	  utförd	  ge-‐
nom	  intervjuer	  av	  8	  lärare	  och	  studenter	  med	  olika	  bakgrund.	  I	  resultatet	  visas	  att	  samt-‐
liga	  respondenter	  i	  någon	  form	  upplevde	  nervositet	  kring	  framträdanden.	  Det	  fanns	  
dock	  skillnader	  i	  hur	  de	  upplevde	  nervositeten,	  exempelvis	  antingen	  mer	  fysisk	  eller	  
psykisk.	  I	  resultatet	  framgår	  det	  också	  att	  både	  lärare	  och	  elever	  använde	  sig	  av	  olika	  
strategier	  eller	  ritualer	  för	  att	  hantera	  sin	  nervositet.	  Dessa	  strategier	  handlade	  bland	  
annat	  om	  avslappning,	  fysisk	  och	  mental	  förberedelse	  och,	  för	  lärarna,	  att	  stärka	  sina	  
elevers	  självförtroende.	  

2.2	  Litteratur	  inom	  området	  
Kjell	  Fagéus	  (2013)	  har	  skrivit	  boken	  Musikaliskt	  flöde	  –	  artistisk	  mental	  träning	  för	  scen	  
och	  undervisning.	  Den	  handlar	  främst	  om	  mental	  träning	  i	  musik	  och	  innehåller	  även	  ett	  
konkret	  övningsprogram.	  Han	  menar	  att	  mental	  träning	  är	  ett	  vedertaget	  begrepp	  och	  
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att	  metoden	  används	  i	  många	  sammanhang	  inom	  bland	  annat	  idrott,	  affärsvärld	  och	  häl-‐
sovård.	  Det	  som	  skiljer	  Fagéus	  metod	  AMT	  mot	  traditionell	  mental	  träning	  är	  att	  hans	  
metod	  innehåller	  särskilt	  fokus	  på	  scenframträdande	  och	  de	  specifika	  dimensioner	  som	  
inryms	  inom	  mitt	  eget	  arbete.	  Fagéus	  påpekar	  att	  det	  inte	  först	  och	  främst	  handlar	  om	  
att	  ”vinna”	  över	  någon	  annan,	  utan	  att	  vinna	  över	  sig	  själv	  och	  utifrån	  sin	  egen	  förmåga	  
kunna	  musicera	  på	  sin	  egna	  högsta	  nivå.	  Övningsprogrammet	  innefattar	  bland	  annat	  
muskulär	  och	  mental	  avslappning,	  att	  stärka	  självkänslan	  och	  självförtroendet	  samt	  
målsättning	  och	  visualisering.	  
	  
David	  Buswell	  (2006)	  har	  skrivit	  självhjälps-‐/arbetsboken	  Performance	  Strategies	  for	  
Musicians	  speciellt	  riktad	  till	  personer	  som	  har	  problem	  med	  att	  hantera	  nervositet	  och	  
prestationsångest	  inför	  musikaliska	  framträdanden.	  Boken	  innehåller	  ett	  träningspro-‐
gram	  som	  tar	  utgångspunkt	  i	  mental	  träning,	  sportpsykologi	  och	  neurolingvistisk	  pro-‐
grammering	  (NLP)	  5.	  	  

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Eftersom	  mitt	  syfte	  med	  denna	  studie	  är	  att	  utforska	  vilka	  pedagogiska	  redskap	  klari-‐
nettpedagoger	  använder	  med	  sina	  elever,	  med	  fokus	  på	  förberedelser	  inför	  framträdan-‐
den,	  utgår	  denna	  studie	  från	  ett	  didaktiskt	  perspektiv.	  Det	  didaktiska	  perspektivet	  är	  
relevant	  för	  studien	  genom	  att	  det	  belyser	  vad	  och	  vem	  som	  ska	  undervisas.	  För	  att	  en	  
pedagog	  ska	  kunna	  hjälpa	  en	  elev,	  en	  utövare,	  med	  nervositet	  och	  prestationsångest	  
måste	  läraren	  vara	  medveten	  om	  och	  utgå	  ifrån	  flera	  av	  de	  didaktiska	  frågorna.	  Vem	  är	  
eleven?	  Vad	  grundar	  sig	  nervositeten	  i?	  Hur	  kommer	  nervositeten	  i	  uttryck?	  Varför	  pas-‐
sar	  vissa	  strategier	  bättre	  än	  andra	  till	  enskilda	  elever?	  Det	  är	  några	  perspektiv	  som	  jag	  
vill	  belysa	  med	  denna	  studie.	  
	  
I	  boken	  Lärande	  Skola	  Bildning	  –	  grundbok	  för	  lärande	  av	  Lundgren,	  Säljö	  och	  Lidberg	  
(2012)	  skriver	  Staffan	  Selander	  om	  didaktikens	  historiska	  och	  filosofiska	  bakgrund.	  Han	  
förklarar	  att	  samhället	  har	  gått	  igenom	  stora	  förändringar	  i	  synen	  på	  undervisning	  och	  
lärande.	  Förut	  har	  de	  äldre	  varit	  bärare	  av	  nödvändig	  kunskap	  som	  de	  förmedlat	  till	  de	  
yngre	  genom	  att	  visa	  hur	  man	  gör	  i	  olika	  sammanhang.	  En	  av	  de	  mest	  centrala	  personer	  
som	  påverkat	  didaktikens	  utveckling	  fram	  till	  modern	  tid	  är	  den	  tjeckiske	  pedagogen	  
Johann	  Amos	  Comenius	  (1592-‐1670).	  Comenius	  påverkade	  synen	  på	  undervisning	  i	  hela	  
Europa	  med	  sin	  grundtanke	  om	  att	  undervisning	  utgörs	  i	  enheten	  innehåll-‐metod	  
(vad/hur).	  Med	  vår	  tids	  utveckling	  av	  olika	  medier	  och	  informationstekniker	  är	  de	  äldre	  
inte	  längre	  ensamma	  om	  att	  förmedla	  kunskaper,	  i	  många	  fall	  kanske	  det	  till	  och	  med	  är	  
ombytta	  roller.	  Selander	  skriver	  att	  de	  ”gamla”	  didaktiska	  idéerna,	  som	  handlade	  om	  hur	  
lärare	  skulle	  undervisa	  om	  något,	  har	  utmanats	  av	  ”nya”	  didaktiska	  idéer	  som	  uppmärk-‐
sammar	  hur	  man	  på	  bästa	  sätt	  lär	  sig	  något.	  Han	  menar	  att	  den	  nya	  didaktiken	  berör	  
lärande	  i	  alla	  åldersgrupper	  och	  att	  lärande	  kan	  ske	  med	  hjälp	  av	  olika	  fysiska	  och	  virtu-‐
ella	  artefakter.	  
	  	  
Begreppet	  didaktik	  beskrivs	  också	  i	  boken	  Didaktik	  –	  teori,	  reflektion	  och	  praktik	  av	  Mi-‐
chael	  Uljens	  (1997).	  Kapitelförfattarna	  Werner	  Jank	  och	  Hilbert	  Meyer	  (1997)	  förklarar	  
där	  att	  ordet	  didaktik	  härstammar	  från	  det	  grekiska	  verbet	  didaskein	  som	  kan	  översättas	  
både	  på	  ett	  aktivt	  sätt,	  att	  undervisa,	  och	  på	  ett	  passivt	  sätt,	  att	  lära	  eller	  att	  bli	  undervi-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Neurolingvistisk	  programmering:	  en	  metod	  för	  psykoterapi,	  personlig	  utveckling	  och	  organisationsut-‐
veckling	  lanserad	  i	  början	  av	  1970-‐talet	  (Psykologiguiden,	  2015).	  	  
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sad.	  I	  likhet	  med	  Comenius	  didaktiska	  grundtanke	  om	  att	  undervisning	  utgörs	  av	  inne-‐
håll	  och	  metod,	  presenterar	  författarna	  en	  modern	  vidareutveckling	  av	  de	  didaktiska	  
frågeställningarna	  vad	  och	  hur.	  Följande	  uppställning	  utgörs	  av	  frågor	  som	  behandlar	  
metoder	  för	  undervisningens	  innehåll	  och	  inlärningens	  teori	  och	  praktik:	  
	  

• Vem	  ska	  läras?	  
• Vad	  ska	  läras?	  
• När	  ska	  det	  läras?	  
• Var	  ska	  det	  läras?	  
• Hur	  ska	  det	  läras?	  
• Genom	  vad	  ska	  det	  läras?	  
• Varför	  ska	  det	  läras?	  
• För	  vad	  ska	  det	  läras?	  (Jank	  &	  Meyer,	  1997	  s.	  17-‐18)	  

	  
En	  lärare	  tar	  i	  varje	  undervisningssituation	  en	  stor	  mängd	  beslut	  och	  värderar	  hela	  tiden	  
hur	  de	  pedagogiska	  handlingarna	  tas	  emot	  av	  eleven.	  Dessa	  beslut	  är	  mer	  eller	  mindre	  
medvetna	  hos	  olika	  pedagoger,	  och	  i	  lärarutbildningen	  studeras	  därför	  ämnen	  som	  kan	  
medvetandegöra	  värderingar	  och	  beslut.	  Didaktik	  behandlar	  sålunda	  idag	  frågor	  som	  
rör	  vad	  en	  lärare	  grundar	  beslut	  och	  värderingar	  på;	  innehåll,	  motiv,	  mål	  och	  relation	  
mellan	  lärare	  och	  elev	  (Uljens,	  1997).	  
	  
I	  modern	  tid	  används	  begreppet	  didaktik	  fortfarande	  i	  relation	  till	  undervisning,	  och	  kan	  
därför	  också	  beskrivas	  som	  undervisningslära.	  Detta	  är	  något	  som	  beskrivs	  i	  boken	  Mu-‐
sikkundervisningens	  didaktikk	  av	  Ingrid	  Maria	  Hanken	  och	  Geir	  Johansen	  (1998).	  De	  be-‐
skriver	  hur	  didaktik	  handlar	  om	  alla	  de	  beslut	  som	  en	  lärare	  måste	  ta	  om	  vad	  elever	  ska	  
lära,	  hur	  detta	  ska	  läras	  ut,	  varför	  detta	  ska	  läras	  ut	  och	  vem/vilka	  som	  ska	  läras.	  Förfat-‐
tarna	  menar	  att	  didaktik	  utgör	  kärnan	  i	  pedagogik.	  Vidare	  skriver	  de	  att	  didaktik	  är	  det	  
integrerande	  elementet	  som	  gör	  att	  pedagogik	  inte	  bara	  blir	  en	  blandning	  av	  psykologi,	  
sociologi,	  estetik	  osv.,	  utan	  också	  får	  egen	  ämnesmässig	  identitet.	  De	  förklarar	  att	  didak-‐
tik	  inte	  kan	  ge	  tydliga	  svar	  om	  undervisningens	  innehåll,	  mål	  eller	  specifikt	  hur	  under-‐
visning	  ska	  utföras,	  utan	  att	  dess	  uppgift	  först	  och	  främst	  är	  att	  bidra	  till	  att	  utveckla	  
pedagogens	  tankar	  om	  beslut	  och	  handlingar	  i	  sin	  undervisning.	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  samt	  val	  av	  metod.	  
Här	  redogörs	  också	  för	  urvalet	  av	  respondenter,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  tro-‐
värdighet	  och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Kvalitativ	  intervju	  beskrivs	  som	  en	  forskningsmetod	  i	  boken	  Examensarbetet	  i	  lärarut-‐
bildningen	  av	  Bo	  Johansson	  och	  Per	  Olov	  Svedner	  (2010).	  Till	  skillnad	  från	  ett	  vardagligt	  
samtal	  har	  den	  kvalitativa	  intervjun	  fasta	  ämnesområden.	  Författarna	  förklarar	  att	  frå-‐
gorna	  kan	  variera	  från	  intervju	  till	  intervju	  beroende	  på	  hur	  den	  intervjuade	  svarar.	  De	  
påpekar	  också	  att	  den	  kvalitativa	  intervjuns	  syfte	  är	  att	  få	  så	  uttömmande	  svar	  som	  möj-‐
ligt	  ifrån	  den	  intervjuade.	  	  
	  
Steinar	  Kvale	  och	  Svend	  Brinkmann	  (2009)	  har	  i	  boken	  Den	  kvalitativa	  forskningsinter-‐
vjun	  också	  skrivit	  om	  kvalitativ	  intervju	  som	  forskningsmetod.	  De	  skriver	  där	  att	  den	  
kvalitativa	  forskningsintervjun	  låter	  informanten	  få	  tala	  fritt	  om	  sina	  erfarenheter	  och	  
tillvägagångssätt	  i	  specifika	  moment	  i	  sin	  undervisning.	  Intervjuformen	  syftar	  inte	  till	  
kvantifiering,	  utan	  har	  som	  mål	  att	  erhålla	  nyanserade	  beskrivningar	  av	  olika	  kvalitativa	  
aspekter	  av	  intervjupersonens	  livsvärld.	  Författarna	  tar	  också	  upp	  skillnaden	  mellan	  ett	  
vardagligt	  samtal	  och	  en	  intervju:	  	  
	  

En	  intervju	  är	  ett	  samtal	  som	  har	  en	  struktur	  och	  ett	  syfte.	  Intervjun	  går	  utöver	  det	  
spontana	  vardagliga	  utbytet	  av	  åsikter	  och	  blir	  ett	  sätt	  för	  intervjuaren	  att	  genom	  om-‐
sorgsfullt	  ställda	  frågor	  och	  lyhört	  lyssnande	  skaffa	  sig	  grundligt	  prövade	  kunskaper.	  
Forskningsintervjun	  är	  inte	  ett	  samtal	  mellan	  två	  likställda	  parter,	  eftersom	  det	  är	  fors-‐
karen	  som	  definierar	  och	  kontrollerar	  situationen.	  Det	  är	  intervjuforskaren	  som	  intro-‐
ducerar	  ämnet	  för	  intervjun	  och	  följer	  också	  kritiskt	  upp	  den	  intervjuades	  svar	  på	  frå-‐
gorna.	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009	  s.	  19)	  
	  

För	  att	  intervjun	  inte	  helt	  och	  hållet	  ska	  bli	  till	  ett	  vardagligt	  samtal	  utgår	  jag	  som	  fors-‐
kare	  från	  bestämda	  teman	  och	  vissa	  fasta	  frågor.	  Det	  är	  en	  form	  av	  forskningsintervju	  
som	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  kallar	  för	  halvstrukturerad	  livsvärldsintervju.	  Den	  
halvstrukturerade	  intervjun	  är	  varken	  ett	  vardagligt	  samtal	  eller	  ett	  slutet	  frågeformu-‐
lär.	  Intervjun	  utförs	  utifrån	  en	  intervjuguide	  som	  fokuserar	  på	  vissa	  teman	  och	  som	  kan	  
innehålla	  förslag	  till	  frågor.	  Intervjun	  riktar	  fokus	  mot	  forskningsämnet	  genom	  öppna	  
frågor.	  Det	  kommer	  sedan	  an	  på	  intervjupersonen	  att	  ta	  fram	  de	  dimensioner	  hon	  finner	  
viktiga	  inom	  undersökningsområdet.	  Intervjuaren	  leder	  den	  intervjuade	  till	  vissa	  teman,	  
men	  inte	  till	  bestämda	  uppfattningar	  om	  dessa	  teman.	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Med	  min	  studie	  vill	  jag	  belysa	  pedagogers	  erfarenheter,	  uppfattningar	  och	  tankar	  kring	  
deras	  strategier	  för	  stresshantering.	  För	  att	  få	  så	  utförliga	  och	  djupgående	  svar	  som	  möj-‐
ligt	  från	  mina	  respondenter	  anser	  jag	  halvstrukturerade	  kvalitativa	  intervjuer	  vara	  en	  
relevant	  metod.	  Eftersom	  jag	  är	  intresserad	  av	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  pedagogen	  undervisar	  i	  
specifika	  moment	  i	  specifika	  ämnesområden	  ville	  jag	  styra	  intervjun	  med	  en	  intervju-‐
guide	  med	  fasta	  teman	  och	  förslag	  till	  frågor.	  
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3.2.2	  Urval	  samt	  presentation	  av	  respondenter	  
Med	  tanke	  på	  denna	  studies	  omfattning	  kom	  jag,	  i	  samråd	  med	  min	  handledare,	  fram	  till	  
att	  fyra	  klarinettlärare	  är	  ett	  passande	  antal	  respondenter	  för	  kvalitativa	  intervjuer	  i	  ett	  
examensarbete.	  När	  de	  gäller	  valet	  av	  dessa	  specifika	  respondenter	  blev	  lärare	  A	  och	  B	  
utvalda	  som	  följd	  av	  att	  de	  undervisar	  på	  två	  av	  de	  största	  musikgymnasierna	  i	  Sverige.	  
Lärare	  C	  och	  D	  valdes	  för	  att	  de	  undervisar	  vid	  musikhögskola	  med	  studenter	  som	  går	  
musiker-‐	  eller	  musiklärarutbildning.	  De	  fyra	  respondenterna	  har	  elever	  som	  är	  potenti-‐
ella	  framtida	  musiker	  och	  musiklärare	  som	  regelbundet	  utsätts	  för	  framträdanden	  som	  
konserter,	  terminsuppspel,	  provspelningar	  och	  liknande	  som	  kan	  innebära	  en	  ökad	  
stress	  för	  eleverna.	  
	  
Klarinettlärare	  A:	  Kvinna,	  40	  år	  
Utbildning:	  Musikhögskola,	  musikerutbildning	  klassisk	  inriktning	  
Nuvarande	  anställningssituation:	  Orkestermusiker	  och	  klarinettlärare	  vid	  musikskola	  
och	  musikgymnasium	  
Antal	  år	  som	  verksam	  lärare:	  13	  år	  

	  
Klarinettlärare	  B:	  Man,	  50	  år	  
Utbildning:	  Musikhögskola,	  musiklärarutbildning	  samt	  musikerutbildning	  klassisk	  in-‐
riktning	  
Nuvarande	  anställningssituation:	  Klarinett-‐	  och	  ensemblelärare	  vid	  musikgymnasium	  
Antal	  år	  som	  verksam	  lärare:	  23	  år	  
	  
Klarinettlärare	  C:	  Man,	  52	  år	  
Utbildning:	  Musikhögskola,	  musiklärarutbildning	  samt	  musikerutbildning	  klassisk	  in-‐
riktning	  
Nuvarande	  anställningssituation:	  Orkestermusiker	  och	  klarinettlärare	  vid	  musikhögs-‐
kola	  
Antal	  år	  som	  verksam	  lärare:	  23	  år	  
	  
Klarinettlärare	  D:	  Man,	  40	  år	  
Utbildning:	  Musikhögskola,	  musikerutbildning	  klassisk	  inriktning	  
Nuvarande	  anställningssituation:	  Orkestermusiker	  och	  klarinettlärare	  vid	  musikhögs-‐
kola	  
Antal	  år	  som	  verksam	  lärare:	  17	  år	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Datainsamlingen	  gjordes	  genom	  intervjuer	  på	  respondenternas	  respektive	  arbetsplat-‐
ser.	  Intervjuguiden	  konstruerades	  utifrån	  mina	  forskningsfrågor	  och	  ett	  tema	  var	  stra-‐
tegier	  med	  underliggande	  förslag	  till	  frågor	  som	  ”hur	  förbereder	  du	  dina	  elever	  inför	  
framträdanden?”	  och	  ”arbetar	  du	  med	  några	  specifika	  strategier	  och	  vilka	  i	  så	  fall?”	  (se	  
bilaga	  2).	  Inspelningen	  av	  intervjuerna	  blev	  gjorda	  med	  min	  mobiltelefon	  för	  att	  de	  se-‐
dan	  skulle	  kunna	  transkriberas.	  Intervjuerna	  tog	  45-‐55	  minuter	  och	  samtliga	  respon-‐
denter	  visade	  från	  första	  kontakt	  intresse	  för	  ämnet	  och	  vilja	  att	  delta	  i	  studien.	  	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Efter	  att	  ha	  spelat	  in	  intervjuerna	  transkriberade	  jag	  dem	  ord	  för	  ord,	  vilket	  tog	  ca	  6	  
timmar	  per	  intervju.	  Eftersom	  jag	  använde	  mig	  av	  en	  intervjuform	  som	  är	  relativt	  öppen	  
så	  är	  det	  flera	  avsnitt	  av	  varje	  intervju	  som	  inte	  ligger	  inom	  ämnet	  för	  min	  studie,	  men	  
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som	  ändå	  var	  relevant	  att	  tala	  om	  i	  samtalet	  vid	  intervjutillfället.	  Med	  mina	  forsknings-‐
frågor	  och	  ett	  didaktiskt	  perspektiv	  som	  utgångspunkt	  letade	  jag	  efter	  uttalanden	  som	  
fokuserade	  på	  strategier	  för	  förberedelse	  av	  elever	  samt	  hur	  lärarna	  arbetar	  med	  det	  i	  
undervisningen.	  Under	  analysen	  markerade	  jag	  sedan	  stycken	  och	  meningar	  med	  olika	  
färger	  som	  symboliserade	  olika	  teman.	  Därefter	  klippte	  jag	  ut	  och	  samlade	  alla	  utklipp	  
med	  samma	  färg	  från	  respektive	  intervjutranskription	  på	  enskilda	  dokument	  för	  att	  lät-‐
tare	  hitta	  samband,	  likheter	  och	  skillnader	  i	  beskrivna	  förhållningssätt	  och	  handlingar.	  
Sedan	  kunde	  jag	  tydligt	  urskilja	  teman	  som	  blev	  underlag	  för	  studiens	  resultat.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Inför	  min	  studie	  har	  jag	  tagit	  del	  av	  Vetenskapsrådets	  riktlinjer	  för	  genomförandet	  av	  
intervjuer.	  Enligt	  lag	  (2003:460)	  om	  etikprövning	  av	  forskning	  (Vetenskapsrådet,	  2015),	  
där	  grundregeln	  är	  att	  forskning	  endast	  får	  ske	  om	  respondenterna	  har	  samtyckt	  till	  den	  
forskning	  som	  avser	  honom	  eller	  henne,	  lämnade	  jag	  ut	  ett	  formulär	  för	  samtycke	  till	  
medverkan	  till	  samtliga	  respondenter	  (se	  bilaga	  1).	  Enligt	  vetenskapsrådet	  gäller	  sam-‐
tycket	  endast	  om	  respondenten	  har	  fått	  information	  om	  forskningen	  i	  förväg.	  Som	  följd	  
av	  detta	  fick	  varje	  respondent	  vid	  första	  kontakt	  en	  kort	  presentation	  av	  min	  studie,	  syf-‐
tet	  med	  studien	  och	  vad	  det	  skulle	  innebära	  för	  respondenterna	  att	  medverka.	  De	  fick	  
också	  information	  om	  den	  metod	  jag	  använde	  för	  att	  samla	  in	  och	  bearbeta	  information,	  
samt	  att	  deras	  medverkan	  skulle	  vara	  anonym	  och	  frivillig.	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Denna	  studies	  metod	  och	  resultat	  anser	  jag	  är	  giltiga	  och	  tillförlitliga,	  även	  om	  Johans-‐
son	  och	  Svedner	  (2010)	  menar	  att	  tillförlitligheten	  i	  praktiken	  aldrig	  kan	  vara	  helt	  per-‐
fekt.	  Med	  detta	  menar	  de	  att	  det	  exempelvis	  vid	  en	  intervjustudie	  kan	  finnas	  en	  risk	  att	  
intervjuaren	  ställer	  ledande	  frågor	  eller	  pressar	  sina	  egna	  åsikter	  på	  respondenten.	  
Detta	  har	  jag	  dock	  varit	  mån	  om	  att	  försöka	  undgå	  genom	  att	  ställa	  öppna	  frågor	  och	  låta	  
respondenterna	  själva	  få	  resonera	  så	  fritt	  som	  möjligt	  vid	  intervjutillfällena.	  Intervjufrå-‐
gorna	  var	  öppet	  formulerade	  och	  fungerade	  mer	  som	  övergripande	  teman	  för	  intervju-‐
samtalet.	  Detta	  ledde	  till	  att	  samtalen	  blev	  lite	  olika	  från	  person	  till	  person	  eftersom	  de	  
styrdes	  av	  respondenternas	  tankar	  och	  åsikter.	  Emellertid	  utgick	  alla	  intervjuerna	  från	  
samma	  frågor,	  eller	  teman,	  och	  därför	  anser	  jag	  att	  studien	  kan	  betraktas	  som	  tillförlit-‐
lig.	  
	  
Vad	  gäller	  studiens	  giltighet,	  eller	  validitet,	  är	  detta	  också	  något	  som	  Johansson	  och	  
Svedner	  (2010)	  beskriver.	  De	  skriver	  om	  hur	  det	  slutligen	  kan	  diskuteras	  om	  resultatet	  
ger	  en	  sann	  bild	  av	  det	  som	  blivit	  undersökt,	  och	  om	  resultatet	  täcker	  hela	  området	  som	  
studien	  avsåg	  att	  undersöka.	  Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  utforska	  vilka	  strategier	  som	  
några	  klarinettpedagoger	  använder	  sig	  av	  för	  att	  förbereda	  sina	  elever	  inför	  framträ-‐
danden.	  Genom	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  fyra	  olika	  klarinettpedagoger	  har	  jag	  fått	  re-‐
sultat	  som	  behandlar	  deras	  strategier	  för	  att	  förbereda	  sina	  elever	  för	  framträdanden.	  
Som	  följd	  av	  detta	  anser	  jag	  att	  studien	  har	  validitet.	  	  
	  
Avslutningsvis	  vill	  jag	  påpeka	  att	  denna	  studie	  inte	  ger	  någon	  grund	  för	  generella	  slut-‐
satser	  om	  hur	  alla	  klarinettpedagoger	  förbereder	  sina	  elever	  inför	  framträdanden.	  Ef-‐
tersom	  jag	  i	  studien	  endast	  utforskat	  fyra	  pedagogers	  åsikter	  och	  tankar	  kring	  ämnet,	  
kan	  studiens	  resultat	  endast	  ses	  som	  representativt	  för	  dessa	  fyra	  pedagoger.	  Syftet	  har	  
heller	  inte	  varit	  att	  undersöka	  en	  generell	  slutsats	  utan	  bör	  läsas	  som	  ”ett	  nedslag”	  bland	  
några	  pedagogers	  syn	  på	  ämnet.	  	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  har	  gjorts	  utifrån	  studiens	  
forskningsfrågor	  och	  de	  intervjuades	  beskrivningar	  av	  strategier	  i	  hur	  de	  förbereder	  
elever	  inför	  framträdanden.	  De	  teman	  som	  presenteras	  är	  Förberedelse	  och	  Speltekniskt	  
hantverk.	  Utifrån	  respondenternas	  svar	  om	  vilka	  strategier	  de	  använder	  i	  sin	  undervis-‐
ning	  kom	  flera	  former	  av	  förberedelser	  inför	  framträdanden	  upp,	  och	  vikten	  av	  att	  stu-‐
denten	  är	  riktigt	  förberedd	  för	  att	  klara	  av	  ett	  framträdande.	  När	  respondenterna	  sedan	  
talade	  om	  hur	  de	  arbetar	  med	  dessa	  strategier	  var	  det	  speltekniska	  hantverket	  i	  fokus.	  
Enligt	  respondenterna	  är	  speltekniska	  färdigheter	  grundläggande	  för	  att	  studenterna	  
ska	  lyckas	  hantera	  den	  stress	  som	  kan	  uppstå	  inför	  ett	  framträdande.	  

4.1	  Förberedelse	  
Samtliga	  respondenter	  understryker	  vikten	  av	  att	  förbereda	  sina	  elever	  på	  bästa	  sätt	  
inför	  ett	  framträdande.	  Förberedelsen	  kan	  behandla	  flera	  olika	  moment	  som	  omfattar	  
både	  fysiska	  och	  mentala	  förberedelser	  och	  kan	  användas	  som	  strategier	  för	  att	  hantera	  
stress	  inför	  framträdanden.	  Utifrån	  det	  didaktiska	  perspektivet	  väljer	  jag	  i	  detta	  kapitel	  
att	  fokusera	  på	  de	  pedagogiska	  handlingarna	  som	  svarar	  på	  de	  didaktiska	  frågorna	  vad	  
som	  ska	  läras	  och	  genom	  vad	  det	  ska	  läras.	  

4.1.1	  Att	  vara	  riktigt	  förberedd	  
Alla	  fyra	  respondenter	  menar	  att	  bland	  det	  viktigaste	  inför	  ett	  framträdande	  är	  att	  vara	  
väl	  förberedd	  på	  den	  musik	  som	  ska	  framföras.	  Lärare	  B	  menar	  att	  många	  elever	  inte	  vet	  
vad	  det	  innebär	  att	  vara	  riktigt	  förberedd,	  ”de	  kanske	  bara	  kommit	  till	  hälften	  på	  sitt	  
stycke	  när	  man	  tycker	  att	  nu	  kan	  jag	  spela	  upp	  det	  här”.	  Lärare	  A	  berättar	  att	  hon	  är	  väl-‐
digt	  noga	  med	  att	  hon	  tillsammans	  med	  eleverna	  ska	  ha	  arbetat	  klart	  med	  ett	  stycke	  in-‐
nan	  det	  ska	  spelas	  upp.	  A	  berättar	  att	  det	  leder	  till	  att	  eleverna	  känner	  sig	  trygga	  med	  
stycket	  och	  att:	  	  
	  

de	  verkligen	  är	  förberedda,	  de	  vet	  precis	  var	  de	  ska	  andas	  in…	  Vi	  brukar	  försöka	  prata	  
om	  vad	  man	  ska	  tänka	  om	  i	  pauser.	  …	  Om	  man	  måste	  ladda	  om	  för	  en	  ny	  del	  av	  stycket.	  
(Lärare	  A)	  

	  
Att	  till	  exempel	  tala	  om	  hur	  och	  vad	  eleverna	  ska	  tänka	  i	  pauser,	  och	  i	  förväg	  planera	  
exakt	  var	  eleverna	  kan	  andas	  in	  i	  stycket,	  menar	  A	  är	  en	  viktig	  del	  av	  att	  vara	  riktigt	  för-‐
beredd.	  
	  
Både	  A	  och	  B	  säger	  att	  det	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  eleverna	  spelar	  stycken	  som	  är	  på	  ”rätt”	  
nivå	  för	  dem.	  B	  menar	  att	  det	  inte	  ska	  finnas	  några	  takter	  som	  eleven	  inte	  kan	  lära	  sig	  
utan	  att	  hela	  stycket	  bör	  ligga	  inom	  en	  överkomlig	  svårighetsgrad	  för	  eleven.	  A	  säger	  att	  
om	  en	  elev	  får	  ett	  för	  svårt	  stycke	  att	  spela	  kan	  framträdandet	  bli	  till	  en	  skräckupple-‐
velse	  och	  leda	  till	  mer	  nervositet	  inför	  framtida	  framträdanden.	  A	  tycker	  att	  det	  är	  vik-‐
tigt	  att	  eleverna	  hela	  tiden	  får	  känna	  sig	  nöjda	  med	  ett	  framträdande.	  
	  
Även	  lärare	  C	  menar	  att	  den	  musikaliska	  förberedelsen	  påverkar	  hur	  eleven	  klarar	  av	  ett	  
framträdande.	  C	  berättar	  om	  en	  av	  sina	  egna	  lärare	  som	  var	  noga	  med	  att	  C	  skulle	  vara	  
väl	  förberedd	  inför	  ett	  framträdande.	  Det	  är	  något	  som	  C	  har	  tagit	  med	  sig	  i	  sin	  egen	  
undervisning:	  
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När	  du	  kommer	  ut	  på	  scenen,	  då…	  Han	  sa:	  everything	  leaves	  you	  but	  preparation.	  Det	  
vill	  säga,	  allt	  du	  har	  med	  dig,	  det	  är	  din	  förberedelse.	  …	  Så	  att,	  vara	  väl	  förberedd,	  det	  
hjälper.	  Förstås,	  mot	  nervositet	  och	  vana	  att	  hantera	  situationen.	  (Lärare	  C)	  

	  
Att	  inte	  ha	  övat	  tillräckligt	  på	  det	  stycke	  som	  ska	  framföras	  kan	  enligt	  C	  leda	  till	  nervosi-‐
tet.	  
	  
Utöver	  musikalisk	  förberedelse	  menar	  tre	  av	  respondenterna	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  men-‐
tal	  förberedelse.	  Detta	  kan	  bland	  annat	  handla	  om	  att	  lärarna	  talar	  med	  sina	  elever	  om	  
nervositet	  och	  att	  det	  är	  något	  som	  de	  allra	  flesta	  upplever:	  
	  

Det	  första	  jag	  gör,	  det	  är	  att	  få	  dem	  att	  känna	  att	  bli	  nervös	  är	  någonting	  naturligt.	  Att	  
det	  inte	  är	  fel	  eller	  skämmigt	  på	  något	  sätt.	  …	  På	  något	  sätt,	  är	  det	  något	  fel	  på	  mig	  för	  
att	  jag	  blir	  nervös?	  För	  det	  är	  någonting	  som	  är	  helt	  naturligt.	  (Lärare	  B)	  
	  

Lärare	  B	  är	  noggrann	  med	  att	  förklara	  för	  sina	  elever	  att	  detta	  med	  att	  bli	  nervös	  är	  helt	  
naturligt	  och	  att	  det	  inte	  är	  något	  att	  skämmas	  över.	  B	  fortsätter	  att	  berätta	  att	  han	  bru-‐
kar	  tipsa	  sina	  elever	  att	  inför	  ett	  framträdande	  tänka	  igenom	  hur	  situationen	  kommer	  
att	  kännas	  samt	  att	  mentalt	  föreställa	  sig	  till	  exempel	  vilka	  som	  sitter	  i	  publiken	  och	  hur	  
det	  kommer	  att	  kännas	  att	  stå	  på	  scenen.	  B	  menar	  att	  om	  eleverna	  har	  tänkt	  igenom	  
detta,	  har	  kroppen	  ställt	  in	  sig	  på	  det	  och	  hunnit	  bli	  av	  med	  nervositeten	  inför	  framträ-‐
dandet.	  C	  påpekar	  också	  att	  bli	  nervös	  inte	  behöver	  vara	  något	  negativt,	  utan	  att	  det	  är	  
en	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  göra	  sitt	  allra	  bästa.	  I	  likhet	  med	  B	  anser	  också	  C	  det	  som	  
positivt	  att	  visualisera	  framträdandet	  i	  förväg.	  Genom	  att	  till	  exempel	  föreställa	  sig	  att	  
världens	  bästa	  klarinettist	  sitter	  på	  första	  raden,	  menar	  C	  att	  eleven	  kan	  trigga	  igång	  
nervositeten	  flera	  timmar	  innan	  framträdandet.	  På	  så	  sätt	  menar	  C	  att	  nervositet	  vid	  
själva	  framträdandet	  kan	  bli	  mindre,	  eftersom	  kroppen	  inte	  orkar	  upprätthålla	  nervosi-‐
teten	  så	  länge.	  Lärare	  D	  förespråkar	  också	  en	  mental	  förberedelse	  i	  form	  av	  visualisering	  
inför	  ett	  framträdande:	  	  
	  

Om	  man	  visualiserar	  någonting	  väldigt	  tydligt	  så	  kan	  inte	  hjärnan	  känna	  skillnad	  på	  en	  
verklig	  och	  en	  tänkt	  handling.	  Så	  att	  du	  kan,	  om	  du	  gör	  det	  väldigt	  starkt,	  om	  du	  ser,	  om	  
du	  gör	  allt	  verkligt	  inne	  i	  skallen	  så	  kan	  du	  nästan	  lagra	  det	  som	  erfarenhet.	  (Lärare	  D)	  
	  

D	  menar	  att	  det	  är	  en	  träningssak	  att	  göra	  den	  mentala	  träningen	  till	  en	  daglig	  vana.	  Han	  
brukar	  också	  tipsa	  sina	  elever	  om	  att	  söka	  upp	  litteratur	  om	  detta.	  D	  understryker	  vik-‐
ten	  av	  att	  visualisera	  framträdandet	  som	  något	  positivt,	  att	  det	  går	  bra.	  	  
	  
4.1.2	  Koncentration	  och	  fokus	  
De	  fyra	  respondenterna	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  vara	  koncentrerad	  på	  den	  musik	  som	  
ska	  framföras	  och	  att	  verkligen	  fokusera	  på	  att	  uttrycka	  musik	  kan	  vara	  en	  effektiv	  stra-‐
tegi	  under	  själva	  framträdandet.	  
	  
Lärare	  A	  menar	  att	  det,	  utöver	  att	  känna	  sig	  trygg	  med	  det	  stycke	  som	  ska	  framföras,	  är	  
viktigt	  att	  eleverna	  fokuserar	  på	  musikens	  uttryck.	  Hon	  menar	  att	  nervositet	  under	  ett	  
framträdande	  bland	  annat	  kan	  vara	  en	  följd	  av	  brist	  på	  koncentration.	  Vid	  brist	  av	  kon-‐
centration	  menar	  A	  att	  negativa	  tankar	  om	  sig	  själv	  och	  sitt	  spel	  lättare	  kan	  uppstå	  hos	  
eleven,	  men	  att	  eleven	  kan	  styra	  bort	  de	  negativa	  tankarna	  genom	  att	  fokusera	  på	  det	  
musikaliska	  uttrycket.	  A	  anser	  att	  det	  även	  är	  viktigt	  att	  ha	  bra	  koncentration	  i	  övnings-‐
rummet,	  då	  det	  kan	  göra	  det	  lättare	  att	  också	  koncentrera	  sig	  under	  ett	  framträdande:	  
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Jag	  tror	  att	  det	  handlar	  väldigt	  mycket	  om	  koncentration.	  Jag	  upplever	  att	  många	  riktigt	  
bra	  musiker	  kan	  koncentrera	  sig	  väldigt	  bra,	  och	  de	  kan	  koncentrera	  sig	  väldigt	  bra	  i	  
övningsrummet	  också.	  Det	  handlar	  väldigt	  mycket	  om	  att	  hålla	  fokus	  i	  övningsrummet	  
och	  koncentrera	  sig	  på	  vad	  man	  gör.	  Att	  inte	  låta	  tankarna	  flyga	  iväg,	  då	  kan	  man	  oftast	  
göra	  det	  på	  scen	  också.	  (Lärare	  A)	  

	  
Vikten	  av	  att	  hålla	  fokus	  i	  övningsrummet	  och	  hålla	  fokus	  på	  det	  musikaliska	  uttrycket	  
är	  något	  som	  de	  andra	  respondenterna	  också	  tar	  upp.	  Lärare	  C	  säger	  till	  exempel	  att	  det	  
är	  viktigt	  att	  eleverna	  gör	  musik	  av	  vad	  de	  ska	  spela,	  och	  att	  de	  inte	  tänker	  för	  mycket	  på	  
spelteknik	  under	  själva	  framträdandet.	  C	  säger	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  eleverna	  foku-‐
serar	  vad	  som	  händer	  här	  och	  nu	  under	  framträdandet,	  istället	  för	  att	  fokusera	  på	  det	  
som	  har	  varit	  eller	  det	  som	  ska	  komma:	  
	  

Du	  ska	  leva	  dig	  in	  i	  musiken	  och	  inte	  tänka.	  Ja,	  vara	  inne	  i	  det	  du	  spelar.	  Spelar	  du	  Mo-‐
zart	  eller	  Brahms	  så	  spela	  det.	  Inte	  tänka	  vad	  du	  ska	  göra	  sen	  eller	  det	  där	  gick	  bra,	  det	  
där	  gick	  dåligt,	  skit	  också.	  Du	  måste	  vara	  där	  du	  är,	  inte	  det	  som	  har	  varit	  och	  inte	  tänka	  
fjärde	  satsen	  är	  problem.	  Koncentrera	  dig	  på	  det	  du	  gör	  och	  spela	  musik,	  inte	  toner.	  
(Lärare	  C)	  
	  

Genom	  att	  fokusera	  på	  det	  som	  händer	  i	  nuet	  och	  att	  beröra	  en	  publik	  genom	  ett	  musika-‐
liskt	  uttryck,	  kan	  eleverna,	  enligt	  respondenterna,	  få	  lättare	  att	  hantera	  nervositet	  som	  
kan	  uppstå	  vid	  ett	  framträdande.	  	  
	  
4.1.3	  Att	  utsätta	  sig	  för	  framträdanden	  och	  få	  konsertvana	  
Alla	  fyra	  respondenter	  anser	  att	  det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  öva	  på	  att	  spela	  konsert,	  och	  
understryker	  vikten	  av	  att	  utsätta	  sig	  för	  konsertsituationer	  ofta	  för	  att	  få	  konsertvana.	  
Lärare	  D	  menar	  att	  för	  varje	  gång	  en	  elev	  framträder	  på	  en	  konsert	  blir	  situationen	  mer	  
och	  mer	  naturlig.	  Han	  upplever	  att	  det	  är	  de	  elever	  som	  ofta	  utsätter	  sig	  för	  olika	  former	  
av	  framträdanden	  som	  också	  tacklar	  dessa	  situationer	  bäst,	  till	  skillnad	  från	  de	  elever	  
som	  hellre	  undviker	  situationerna:	  	  
	  

Men	  så	  finns	  det	  ju	  de	  som	  är	  åt	  andra	  hållet,	  som	  undgår	  det	  lite	  grand,	  då	  blir	  ju	  en	  
sådan	  här	  klasskonsert	  nästan	  ett	  oöverstigligt	  hinder	  liksom,	  det	  blir	  något	  man	  går	  
och	  gruvar	  sig	  för	  i	  månader.	  (Lärare	  D)	  
	  

D	  upplever	  att	  för	  de	  elever	  som	  istället	  försöker	  undvika	  att	  framträda	  för	  andra,	  kan	  
uppleva	  till	  exempel	  en	  klasskonsert	  som	  mer	  stressande	  och	  större	  än	  den	  faktiskt	  är.	  
Utifrån	  detta	  anser	  D	  att	  det	  är	  en	  stor	  tillgång	  att	  regelbundet	  ha	  gemensam	  lektion	  
med	  samtliga	  klarinettstudenter	  för	  att	  ge	  eleverna	  konsertvana.	  På	  de	  gemensamma	  
lektionerna	  får	  eleverna	  då	  spela	  upp	  för	  varandra,	  med	  eller	  utan	  ackompanjemang.	  D	  
menar	  att	  dessa	  lektioner	  innebär	  en	  extra	  påfrestning	  eftersom	  ”publiken”	  uteslutande	  
består	  av	  andra	  elever	  som	  ofta	  känner	  till	  repertoaren	  mycket	  väl.	  Samtidigt	  fokuserar	  
D	  på	  att	  eleverna	  ska	  uppleva	  de	  gemensamma	  lektionerna	  som	  något	  positivt	  och	  inte	  
känna	  att	  publiken	  ska	  leta	  efter	  fel.	  Detta	  gör	  D	  genom	  att	  uppmana	  de	  andra	  eleverna	  
att	  ge	  konstruktiv	  feedback	  till	  den	  som	  framträder.	  Det	  kan	  då	  till	  exempel	  handla	  om	  
att	  eleverna	  får	  säga	  vad	  de	  gillade	  med	  framträdandet	  och	  ge	  tips	  på	  vad	  som	  kan	  för-‐
bättras.	  
	  
Gemensamma	  lektioner	  är	  något	  som	  de	  övriga	  tre	  respondenterna	  också	  använder	  i	  sin	  
undervisning	  och	  som	  de	  anser	  vara	  nyttigt	  för	  att	  bli	  van	  att	  framträda.	  Lärare	  C	  menar	  
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att	  det	  är	  speciellt	  viktigt	  för	  nya	  elever	  att	  så	  fort	  som	  möjligt	  spela	  upp	  på	  gemensam	  
lektion	  för	  att	  bli	  van	  med	  situationen:	  
	  

Ut	  och	  spela	  så	  fort	  som	  möjligt,	  väntar	  du	  i	  två	  månader	  tills	  du	  har	  något	  att	  ”visa”,	  då	  
blir	  det	  bara	  större	  och	  större.	  Så	  spela,	  spela,	  spela.	  Det	  är	  vanesak.	  (Lärare	  C)	  	  
	  

Om	  eleverna	  väntar	  med	  att	  spela	  upp	  tills	  de	  har	  något	  att	  visa	  upp,	  så	  menar	  C	  att	  de	  
bara	  gör	  framträdandet	  till	  en	  större	  sak	  än	  det	  behöver	  vara.	  Lärare	  B	  berättar	  hur	  han	  
till	  och	  med	  försöker	  ha	  flera	  gemensamma	  lektioner	  varje	  vecka	  för	  att	  det	  ska	  bli	  na-‐
turligt	  för	  eleverna	  att	  spela	  inför	  varandra:	  
	  

Står	  man	  där	  och	  spelar	  en	  gång	  per	  år	  bara,	  det	  är	  ju	  hopplöst	  alltså.	  Har	  vi	  tänkt	  ut-‐
bilda	  oss	  till	  ett	  yrke	  som	  går	  ut	  på	  att	  spela	  för	  andra,	  man	  måste	  träna	  på	  det	  varje	  
vecka.	  (Lärare	  B)	  

	  
B	  berättar	  också	  att	  de	  inte	  bara	  spelar	  upp	  stycken	  för	  varandra	  utan	  att	  de	  också	  spe-‐
lar	  upp	  skalor	  och	  etyder.	  Han	  menar	  att	  det	  inte	  egentligen	  spelar	  någon	  roll	  vad	  eleven	  
spelar	  upp	  utan	  det	  viktigaste	  är	  att	  öva	  på	  att	  ställa	  sig	  inför	  en	  publik.	  B	  uppmanar	  
också	  sina	  elever	  att	  bjuda	  in	  kamrater	  till	  övningsrummet	  för	  att	  även	  där	  skapa	  ett	  
uppspelstillfälle.	  Även	  lärare	  D	  uppmanar	  sina	  elever	  till	  att	  ta	  in	  kamrater	  på	  övnings-‐
rummet	  och	  spela	  upp	  för	  dem.	  D	  menar	  också	  att	  det	  kan	  vara	  nyttigt	  att	  spela	  in	  sig	  
själv	  på	  övningsrummet,	  då	  det	  är	  något	  som	  kan	  återskapa	  en	  situation	  som	  liknar	  en	  
konsert.	  D	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  eleven	  att	  göra	  övningsrummet	  till	  en	  konsertsal	  
ibland,	  med	  fokus	  på	  tankar	  under	  tiden	  han	  eller	  hon	  spelar.	  D	  menar	  att	  elever	  ofta	  
tänker	  väldigt	  analytiskt	  när	  de	  övar	  och	  hela	  tiden	  bedömer	  sitt	  eget	  spel:	  
	  

Det	  är	  också	  en	  grej,	  att	  när	  man	  övar	  så	  mycket	  som	  man	  gör	  som	  student	  att	  det	  är	  en	  
väldigt	  analyserande	  situation	  när	  du	  övar.	  Men	  när	  du	  spelar	  konsert	  så	  är	  det	  ju	  inte	  
det,	  då	  ska	  du	  ju	  bara	  spela,	  sjunga	  ut	  liksom.	  Så	  det	  är	  ju	  att	  skilja	  på	  det,	  analys	  och	  
bara…	  let	  go	  liksom.	  (Lärare	  D)	  

	  
När	  elever	  ska	  framträda	  på	  konsert	  anser	  alltså	  D	  att	  eleverna	  måste	  kunna	  släppa	  sitt	  
analytiska	  tänkande	  och	  fokusera	  mer	  på	  att	  förmedla	  något	  till	  en	  publik.	  
	  
De	  fyra	  respondenterna	  är	  överens	  om	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  som	  lärare	  försöka	  avdrama-‐
tisera	  själva	  situationen	  med	  ett	  framträdande	  och	  skapa	  en	  positiv	  miljö.	  Om	  en	  elev	  
spelar	  under	  sin	  förmåga	  på	  en	  konsert	  och	  känner	  sig	  missnöjd	  menar	  D	  att	  det	  är	  vik-‐
tigt	  att	  säga	  till	  eleven	  att	  det	  inte	  spelar	  någon	  större	  roll.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  
för	  eleverna	  att	  inse	  att	  konserterna	  under	  skolsituationerna	  är	  till	  för	  att	  eleverna	  ska	  
utvecklas.	  Lärare	  B	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  få	  fram	  till	  eleverna	  att	  hur	  illa	  det	  än	  går,	  
så	  finns	  det	  alltid	  någonting	  som	  var	  bra	  med	  framträdandet	  som	  eleven	  hellre	  bör	  foku-‐
sera	  på.	  Han	  brukar	  också	  fråga	  sina	  elever	  före	  ett	  uppspel:	  
	  

Vad	  är	  det	  värsta	  som	  skulle	  kunna	  hända?	  Och	  det	  är	  att	  allting	  går	  åt	  skogen.	  Och	  det	  
är	  inte	  särskilt	  farligt.	  Så	  länge	  man	  är	  student	  så	  är	  det	  inte	  hela	  världen.	  (Lärare	  B)	  
	  

Med	  att	  vara	  student	  menar	  B	  att	  konserterna	  ofta	  är	  gratis	  och	  att	  publiken	  då	  inte	  har	  
betalat	  för	  dyra	  biljetter.	  Publiken	  har	  därför	  enligt	  B	  förståelse	  för	  att	  studenterna	  är	  
under	  utbildning	  och	  utvecklar	  sin	  konsertvana.	  B	  fortsätter	  med	  att	  säga	  att	  eleverna	  
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ofta	  gör	  framträdanden	  till	  en	  större	  sak	  än	  det	  behöver	  vara,	  och	  därför	  försöker	  han	  
sätta	  framträdandet	  in	  i	  ett	  större	  perspektiv:	  
	  

Det	  här	  med	  att	  spela	  för	  varandra,	  de	  har	  gjort	  det	  så	  stort	  liksom,	  när	  barn	  svälter	  i	  
Afrika,	  DET	  är	  hemskt!	  Men	  om	  jag	  spelar	  en	  ton	  fel	  på	  klarinetten	  eller	  misslyckas	  med	  
mitt	  legato,	  det	  är	  liksom…	  Ja,	  vi	  får	  väl	  sätta	  det	  i	  något	  slags	  perspektiv!	  Det	  blir	  så	  
stort.	  Men	  anledningen	  till	  att	  det	  blir	  stort,	  det	  är	  ju	  för	  att	  man	  ägnar	  så	  mycket	  tid	  åt	  
det.	  Det	  är	  ju	  rätt	  svårt	  att	  spela	  faktiskt.	  Vi	  får	  ägna	  tusentals	  timmar	  åt	  det	  för	  att	  bli	  
bra.	  Och	  gör	  man	  det	  i	  tonåren,	  offrar	  sina	  tonårstimmar	  på	  att	  stå	  i	  ett	  övningsrum,	  då	  
vill	  man	  ju	  att	  det	  ska	  bli	  bra	  liksom.	  (Lärare	  B)	  

	  
Utifrån	  detta	  försöker	  B	  hela	  tiden	  i	  sin	  undervisning	  att	  avdramatisera	  själva	  framträ-‐
dandesituationen	  genom	  att	  eleverna	  får	  spela	  upp	  för	  varandra	  varje	  vecka.	  
	  
Medan	  lärare	  B	  och	  C	  främst	  undervisar	  elever	  från	  gymnasieålder	  och	  uppåt,	  undervi-‐
sar	  både	  lärare	  A	  och	  D	  även	  barn	  i	  åldrar	  från	  och	  med	  lågstadiet.	  Dessa	  barn	  är	  då	  
också	  elever	  på	  skolor	  som	  har	  ett	  aktivt	  konsertprogram.	  När	  det	  gäller	  konsertvana	  
berättar	  både	  A	  och	  D	  att	  de	  märker	  stor	  skillnad	  på	  de	  elever	  som	  tidigt	  har	  fått	  spela	  
upp	  mycket,	  då	  de	  har	  en	  mer	  naturlig	  inställning	  till	  sina	  framträdanden.	  

4.2	  Speltekniskt	  hantverk	  
Alla	  fyra	  respondenter	  understryker	  vikten	  av	  en	  bra	  grundläggande	  spelteknik	  för	  att	  
kunna	  hantera	  nervositet	  vid	  ett	  framträdande.	  Den	  grundläggande	  speltekniken	  be-‐
handlar	  olika	  moment	  i	  undervisningen	  som	  tonbildning,	  artikulation,	  fingerteknik	  och	  
andningsteknik.	  Detta	  avsnitt	  handlar	  om	  hur	  respondenterna	  arbetar	  med	  sina	  strate-‐
gier	  i	  förberedelse	  inför	  ett	  framträdande	  i	  form	  av	  arbete	  med	  det	  speltekniska	  hant-‐
verket.	  I	  relation	  till	  hur	  respondenterna	  arbetar	  med	  sina	  strategier,	  påpekar	  två	  av	  
respondenterna	  att	  detta	  påverkas	  av	  tidsbrist	  och	  bristande	  kompetens,	  vilket	  present-‐
eras	  sist	  i	  detta	  avsnitt.	  Utifrån	  ett	  didaktiskt	  perspektiv	  fokuserar	  jag	  i	  detta	  avsnitt	  på	  
de	  didaktiska	  frågorna	  vad	  lärarna	  arbetar	  med	  speltekniskt	  och	  hur	  de	  arbetar	  med	  det	  
i	  sin	  undervisning.	  

4.2.1	  Kvalitet	  i	  undervisningen	  
De	  fyra	  respondenterna	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hålla	  en	  hög	  kvalitet	  på	  undervisning-‐
en,	  och	  med	  detta	  syftar	  de	  på	  noggrant	  arbete	  med	  grundläggande	  speltekniska	  färdig-‐
heter.	  Bland	  annat	  berättar	  lärare	  A	  att	  genom	  att	  ha	  en	  bra	  grundteknik	  kan	  eleverna	  
känna	  sig	  mer	  trygga	  med	  sitt	  instrument:	  	  
	  

Det	  allra	  viktigaste	  innan	  man	  överhuvudtaget	  börjar	  prata	  om	  framträdande	  är	  ju	  att	  
ha	  en	  väldigt	  hög	  kvalitet	  i	  sin	  undervisning.	  Att	  eleverna	  är	  trygga,	  att	  de	  kan!	  Att	  de	  
vet	  hur	  man	  spelar	  klarinett	  på	  den	  nivån	  de	  är.	  Jag	  försöker	  lägga	  en	  extremt	  genuin	  
grund.	  Jag	  jobbar	  liksom	  med	  klangövningar	  från	  start	  egentligen.	  (Lärare	  A)	  	  
	  

Innan	  eleverna	  får	  spela	  på	  konsert	  arbetar	  A	  med	  grundteknik	  i	  form	  av	  klangövningar.	  
Det	  innebär	  tonbildningsövningar	  som	  att	  spela	  långa	  toner	  och	  låta	  eleven	  fokusera	  på	  
hur	  det	  låter.	  Lärare	  A	  menar	  att	  genom	  att	  tidigt	  fokusera	  på	  klangövningar	  får	  eleven	  
snabbt	  en	  bra	  klang	  och	  det	  blir	  då	  roligare	  att	  spela,	  för	  det	  låter	  bra.	  A	  fortsätter	  att	  
berätta	  att	  genom	  att	  arbeta	  noggrant	  och	  kontinuerligt	  med	  spelteknik	  från	  start,	  ges	  
eleverna	  möjlighet	  att	  bli	  medvetna	  om	  hur	  de	  gör	  för	  att	  spela	  klarinett.	  Om	  eleverna	  



	   26	  

inte	  är	  medvetna	  om	  hur	  de	  gör	  eller	  inte	  känner	  att	  de	  bemästrar	  instrumentet	  spel-‐
tekniskt,	  så	  kan	  det	  enligt	  A	  leda	  till	  en	  känsla	  av	  otrygghet	  inför	  ett	  framträdande:	  
	  

Så	  länge	  man	  inte	  riktigt	  vet	  hur	  man	  gör	  så	  är	  det	  svårt	  att	  vara	  trygg,	  tror	  jag.	  (Lärare	  
A)	  

	  
A	  berättar	  att	  hon	  tycker	  att	  detta	  är	  otroligt	  viktigt.	  Hon	  själv	  har	  tidigare	  haft	  problem	  
med	  nervositet	  och	  berättar	  om	  hur	  hon	  upplevde	  att	  hennes	  första	  lärare	  saknade	  verk-‐
tyg	  för	  att	  ge	  en	  trygg	  grund	  att	  stå	  på.	  A	  berättar	  om	  hur	  läraren	  kunde	  ge	  olika	  tekniska	  
övningar	  men	  inte	  talade	  om	  hur	  de	  skulle	  utföras,	  vilket	  hon	  menar	  ledde	  till	  en	  känsla	  
av	  otrygghet.	  Som	  en	  följd	  av	  detta	  menar	  A	  att	  hon	  är	  extra	  mån	  om	  att	  förklara	  för	  ele-‐
verna	  hur	  de	  ska	  arbeta	  med	  tekniska	  övningar.	  På	  detta	  sätt	  menar	  A	  att	  hennes	  elever	  
ges	  chans	  att	  bli	  medvetna	  om	  hur	  de	  bemästrar	  klarinetten	  speltekniskt.	  I	  samband	  
med	  detta	  påpekar	  också	  A	  vikten	  av	  att	  medvetandegöra	  alla	  elever,	  även	  de	  som	  har	  
väldigt	  lätt	  för	  sig.	  A	  menar	  att	  om	  en	  elev	  aldrig	  behövt	  fundera	  på	  hur	  man	  faktiskt	  
spelar	  klarinett,	  har	  eleven	  ingenting	  att	  gå	  på	  om	  nervositeten	  plötsligt	  kommer	  under	  
ett	  framträdande.	  Även	  elever	  som	  har	  väldigt	  lätt	  för	  sig	  kan	  enligt	  A	  bli	  nervösa,	  och	  
därför	  fokuserar	  hon	  på	  att	  göra	  spelteknik	  till	  något	  konkret	  att	  kunna	  koncentrera	  sig	  
på	  i	  en	  sådan	  situation.	  	  
	  
Även	  lärare	  C	  understryker	  vikten	  av	  att	  ha	  hög	  kvalitet	  i	  sin	  undervisning	  när	  det	  gäller	  
arbete	  med	  den	  speltekniska	  grunden.	  I	  likhet	  med	  A	  menar	  C	  att	  just	  kontinuitet	  och	  
noggrannhet	  är	  avgörande	  då	  de	  utgör	  viktiga	  delar	  av	  förberedelserna	  inför	  ett	  fram-‐
trädande.	  Genom	  att	  på	  lektionerna	  ge	  konkreta	  förklaringar	  på	  hur	  tekniska	  övningar	  
ska	  utföras,	  anser	  C	  att	  han	  kan	  göra	  sina	  elever	  medvetna	  om	  hur	  de	  själva	  kan	  kontrol-‐
lera	  sin	  spelteknik.	  På	  detta	  sätt	  menar	  C	  att	  han	  inte	  överlämnar	  resultatet	  åt	  slumpen	  
att	  eleverna	  råkar	  lyckas	  vid	  ett	  framträdande:	  
	  

Ibland	  funkar	  det,	  det	  bara	  råkar	  funka.	  För	  att	  du	  har	  rätt	  rör	  eller	  rätt	  balans	  på	  något	  
ställe,	  så	  lite	  flyt	  så	  där.	  Men	  du	  har	  ingen	  koll	  på	  varför	  det	  gör	  det.	  För	  du	  har	  inte	  bra	  
rör	  hela	  tiden,	  du	  ska	  kunna	  spela	  på	  det	  du	  har.	  Och	  har	  du	  då	  bra	  grundteknik	  då	  han-‐
terar	  du	  också	  nervositeten	  bättre.	  Du	  kan	  spela.	  Det	  är	  inte	  bara	  att	  stå	  och	  öva	  på	  
stycket	  utan	  det	  är	  att	  ha	  värmt	  upp	  på	  rätt	  sätt	  i	  sju	  år	  innan	  konserten.	  (Lärare	  C)	  
	  

Med	  en	  bra	  spelteknisk	  grund	  menar	  C	  att	  det	  är	  lättare	  att	  hantera	  nervositet	  vid	  ett	  
framträdande,	  eftersom	  det	  gör	  att	  eleven	  har	  bättre	  kontroll	  på	  både	  instrumentet	  och	  
situationen.	  C	  påpekar	  också	  vikten	  av	  att	  ha	  värmt	  upp	  på	  instrumentet	  kontinuerligt	  
under	  längre	  tid,	  i	  sin	  dagliga	  övning.	  

4.2.2	  Luft	  
Andningsteknik	  är	  något	  som	  alla	  fyra	  respondenter	  nämner	  som	  mycket	  viktigt	  för	  ele-‐
verna	  att	  ha	  kontroll	  på,	  i	  samband	  med	  spelteknik.	  Lärare	  A	  menar	  att	  eftersom	  klari-‐
nett	  är	  ett	  blåsinstrument	  utgör	  andning	  och	  luft	  en	  väsentlig	  del	  av	  grundtekniken.	  Hon	  
påpekar	  hur	  hon,	  efter	  både	  egen	  erfarenhet	  och	  på	  elever,	  märker	  hur	  nervositet	  under	  
framträdanden	  kan	  verka	  hämmande	  på	  andningstekniken.	  Till	  exempel	  kan	  det	  leda	  till	  
att	  eleverna	  andas	  in	  mindre	  luft	  än	  vanligt	  vilket,	  enligt	  A,	  kan	  leda	  till	  spänningar	  i	  
kroppen.	  Hon	  märker	  att	  detta	  i	  sin	  tur	  kan	  påverka	  elevernas	  övriga	  spelteknik,	  som	  
exempelvis	  förmåga	  att	  hålla	  långa	  fraser	  och	  att	  röra	  på	  fingrarna	  i	  snabba	  passager.	  
För	  att	  motverka	  detta	  arbetar	  A	  med	  andningsteknik	  på	  lektionerna	  genom	  att	  försöka	  
hitta	  avslappnad	  kroppshållning.	  Genom	  att	  till	  exempel	  be	  eleverna	  att	  böja	  lite	  på	  
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knäna	  när	  de	  spelar,	  menar	  A	  att	  det	  kan	  göra	  det	  lättare	  att	  slappna	  av	  i	  överkroppen.	  
Detta	  kan,	  enligt	  A,	  motverka	  spänningar	  i	  kroppen	  och	  underlätta	  att	  djupandas.	  Genom	  
att	  aktivt	  arbeta	  med	  detta	  under	  lektionerna	  menar	  hon	  att	  det	  blir	  lättare	  för	  eleverna	  
att	  ta	  med	  sig	  det	  till	  ett	  framträdande:	  	  
	  

Om	  man	  har	  övat	  på	  hur	  man	  andas	  och	  hur	  man	  blåser	  och	  har	  övat	  på	  det	  varje	  dag,	  
blir	  det	  väldigt	  mycket	  lättare	  att	  hålla	  fast	  vid	  det	  i	  en	  pressad	  situation.	  Då	  vet	  man	  ju	  
ändå	  hur	  man	  ska	  göra.	  (Lärare	  A)	  
	  

Andningsteknik	  är,	  enligt	  A,	  något	  som	  eleverna	  bör	  öva	  på	  och	  arbeta	  med	  varje	  dag.	  
Även	  lärare	  B	  berättar	  om	  hur	  han	  arbetar	  med	  andningsteknik	  med	  sina	  elever,	  och	  då	  
med	  fokus	  på	  vad	  han	  kallar	  ”luftflöde”.	  B	  beskriver	  detta	  som	  att	  blåsa	  ett	  jämnt	  flöde	  
med	  luft	  i	  klarinetten,	  något	  som	  de	  arbetar	  med	  både	  i	  skalor	  och	  i	  stycken.	  Han	  upp-‐
manar	  eleverna	  att	  lyssna	  och	  fokusera	  på	  luftflödet	  både	  i	  sitt	  eget	  spel	  och	  i	  sina	  
medstudenters	  spel,	  till	  exempel	  vid	  gemensamma	  lektioner.	  
	  
Både	  lärare	  C	  och	  D	  understryker	  vikten	  av	  att	  arbeta	  med	  andningsteknik	  i	  sin	  under-‐
visning.	  C	  och	  D	  är	  också	  överens	  med	  lärare	  A	  om	  att	  andningen	  kan	  bli	  lidande	  vid	  
nervositet	  inför	  ett	  framträdande.	  För	  att	  arbeta	  med	  andningsteknik	  använder	  sig	  D	  av	  
specifika	  luftapparater	  på	  lektionerna	  som	  eleverna	  får	  använda	  utöver	  instrumentet.	  	  
Apparaterna	  är	  utformade	  på	  ett	  sätt	  som	  tydliggör	  hur	  luften	  fungerar	  vid	  både	  in-‐	  och	  
utandning.	  De	  kan	  till	  exempel	  visa	  hur	  stor	  volym	  luft	  eleven	  tar	  in	  eller	  hur	  jämnt	  ele-‐
ven	  blåser	  ut	  luften.	  D	  menar	  att	  sådana	  apparater	  hjälper	  eleverna	  att	  utveckla	  sitt	  luft-‐
intag	  och	  träna	  på	  att	  bibehålla	  ett	  jämnt	  luftflöde.	  Utöver	  detta	  berättar	  D	  också	  hur	  han	  
brukar	  kunna	  simulera	  den	  brist	  på	  luft	  som	  kan	  uppstå	  vid	  nervositet.	  Detta	  gör	  han	  
genom	  att	  till	  exempel	  låta	  eleven	  hoppa	  upp	  och	  ner	  eller	  springa	  i	  trappor	  och	  direkt	  
därefter	  spela	  sitt	  stycke.	  Lärare	  C	  berättar	  att	  han	  använder	  sig	  av	  samma	  metod	  för	  att	  
låta	  sina	  elever	  träna	  på	  att	  spela	  med	  höjd	  puls	  och	  andfåddhet.	  	  

4.2.3	  Tidsbrist	  och	  kompetens	  
I	  samband	  med	  metoder	  för	  att	  förbereda	  sina	  elever	  för	  framträdanden	  påpekar	  två	  av	  
respondenterna	  att	  det	  råder	  en	  tidsbrist	  som	  påverkar	  vad	  de	  hinner	  diskutera	  med	  
sina	  elever.	  Till	  exempel	  berättar	  lärare	  D	  hur	  han	  gärna	  skulle	  vilja	  ha	  tid	  att	  prata	  mer	  
med	  sina	  elever	  om	  just	  nervositet	  och	  hur	  det	  är	  att	  framträda.	  Han	  berättar	  också	  att	  
det	  inte	  ingår	  någon	  form	  av	  gemensam	  undervisning	  i	  hans	  tjänst,	  utan	  det	  är	  något	  
som	  D	  själv	  har	  tagit	  initiativ	  till	  då	  han	  ser	  det	  som	  en	  väldigt	  viktig	  förberedelse	  inför	  
elevernas	  framträdanden.	  På	  den	  skola	  D	  är	  anställd	  erbjuds	  det	  däremot	  kurser	  i	  Alex-‐
anderteknik	  som	  valbar	  kurs	  som	  studenterna	  kan	  anmäla	  sig	  till	  i	  mån	  av	  tid.	  Lärare	  C	  
nämner	  också	  att	  han	  har	  svårt	  att	  hinna	  med	  något	  annat	  än	  individuell	  och	  gemensam	  
klarinettundervisning.	  När	  det	  gäller	  förberedelse	  inför	  konserter	  erbjuds	  inga	  valbara	  
kurser	  på	  den	  skolan	  som	  C	  är	  anställd	  på,	  men	  C	  känner	  till	  metoden	  Alexanderteknik	  
och	  brukar	  tipsa	  elever	  om	  att	  söka	  upp	  sådana	  kurser.	  
	  
Lärare	  C	  berättar	  att	  han	  försöker	  tala	  med	  sina	  elever	  om	  vissa	  mentala	  förberedelser	  
inför	  framträdanden.	  Dock	  menar	  han	  att	  utöver	  tidsbrist	  saknar	  C	  även	  kompetens	  på	  
området:	  
	  

Jag	  tror	  att	  vi	  lärare	  inte	  pratar	  så	  mycket	  om	  det	  där	  därför	  att	  vi	  inte	  kan,	  vi	  kan	  
egentligen	  inte.	  Vi	  försöker	  vara	  någon	  slags	  amatörpsykolog	  ibland,	  det	  är	  klart	  att	  vi	  
inte	  kan	  vara	  lika	  bra	  som	  psykologer.	  Vi	  kan	  kanske	  undervisa	  i	  klarinett	  men…	  Men	  
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där	  tror	  jag	  att	  vi	  musiker	  som	  har	  varit	  där,	  vi	  har	  alla	  varit	  nervösa	  och	  stressade,	  vi	  
kan	  hjälpa	  en	  del.	  Men	  det	  finns	  en	  del	  som	  vi	  inte	  kan	  hjälpa	  med	  eftersom	  vi	  inte	  har	  
fått	  den	  utbildningen.	  Vi	  kan	  vara	  ganska	  duktiga	  amatörpsykologer,	  men	  vi	  är	  dock	  
amatörer.	  (Lärare	  C)	  

	  
Han	  upplever	  att	  det	  finns	  behov	  av	  psykologiskt	  stöd	  hos	  eleverna,	  men	  anser	  att	  han	  
själv	  saknar	  utbildning	  inom	  det	  området	  och	  därför	  endast	  kan	  erbjuda	  hjälp	  som	  
”amatörpsykolog”.	  Som	  en	  följd	  av	  detta	  påpekar	  C	  att	  det	  finns	  specialister	  inom	  områ-‐
det	  som	  han	  hellre	  uppmanar	  sina	  elever	  att	  uppsöka.	  C	  menar	  att	  det	  sällan	  handlar	  
enbart	  om	  själva	  klarinettspelet	  när	  elever	  blir	  väldigt	  nervösa	  i	  samband	  med	  uppspel.	  
Han	  menar	  att	  det	  då	  kan	  handla	  om	  mentala	  hinder	  som	  uppstått	  av	  tidigare	  händelser	  
i	  elevens	  liv.	  Detta	  är	  enligt	  C	  något	  som	  specialister	  inom	  psykologi	  kan	  hjälpa	  eleverna	  
med	  på	  ett	  bättre	  sätt	  än	  vad	  han	  själv	  kan.	  Lärare	  D	  berättar	  i	  likhet	  med	  C	  att	  han	  upp-‐
lever	  att	  elever	  ofta	  kan	  ha	  utmaningar	  inför	  uppspel	  som	  kan	  ha	  mer	  med	  mentala	  eller	  
psykologiska	  hinder	  att	  göra,	  än	  med	  speltekniska	  hinder:	  
	  

Ja,	  man	  ska	  ju	  helst	  vara	  psykolog	  också	  när	  man	  är	  lärare	  liksom.	  Ju	  längre	  man	  håller	  
på	  så	  lär	  man	  sig	  kanske	  lite	  mer,	  får	  man	  hoppas	  för	  varje	  gång.	  Ja	  som	  sagt,	  det	  är	  så	  
mycket	  som	  ska	  hinnas	  med,	  men	  det	  här	  är	  jätteviktigt.	  (Lärare	  D)	  
	  

D	  menar,	  i	  likhet	  med	  C,	  att	  även	  han	  till	  en	  viss	  del	  saknar	  kompetens	  när	  det	  gäller	  att	  
bemöta	  elevernas	  mentala	  eller	  psykologiska	  problem	  inför	  framträdanden.	  Detta	  som	  
följd	  av	  att	  han	  är	  professionellt	  utbildad	  musiker	  men	  inte	  psykolog.	  D	  berättar	  att	  han	  
upplever	  stora	  skillnader	  mellan	  elevers	  behov	  av	  stöd	  och	  han	  ser	  det	  som	  en	  utmaning	  
i	  läraryrket	  att	  se	  vilka	  elever	  som	  behöver	  få	  extra	  uppmuntran	  och	  mentalt	  stöd	  inför	  
ett	  framträdande.	  D	  upplever	  att	  det	  kan	  bero	  på	  elevers	  olika	  personlighetsdrag,	  och	  att	  
det	  är	  något	  som	  möjligtvis	  en	  psykolog	  kan	  ha	  mer	  kompetens	  för	  att	  hjälpa	  än	  vad	  han	  
har.	  Dock	  berättar	  D	  att	  han	  försöker	  hjälpa	  elever	  utifrån	  egna	  erfarenheter	  och	  upple-‐
velser	  och	  uppmanar	  sina	  elever	  att	  uppsöka	  litteratur	  skrivet	  om	  bland	  annat	  mentala	  
förberedelser	  och	  liknande	  saker.	  

4.3	  Sammanfattning	  av	  resultat	  
Sammanfattningsvis	  är	  respondenterna	  överens	  om	  vikten	  av	  att	  förbereda	  eleverna	  
inför	  framträdanden	  och	  de	  uppger	  också	  att	  de	  fokuserar	  mycket	  på	  att	  alla	  elever	  ska	  
känna	  sig	  trygga	  och	  lyckas	  bra	  med	  sitt	  klarinettspel.	  	  
	  
För	  att	  förbereda	  eleverna	  på	  bästa	  sätt	  beskriver	  respondenterna	  att	  de	  lägger	  fokus	  på	  
att	  eleverna	  ska	  spela	  stycken	  på	  adekvat	  spelteknisk	  nivå	  och	  att	  eleverna	  bör	  göras	  
medvetna	  om	  vad	  det	  innebär	  att	  vara	  riktigt	  förberedd	  inför	  ett	  framträdande.	  Respon-‐
denterna	  påpekar	  också	  inför	  sina	  elever	  att	  bli	  nervös	  inte	  är	  något	  ovanligt	  eller	  kons-‐
tigt	  utan	  nödvändigt	  för	  att	  kunna	  prestera	  på	  topp.	  I	  tillägg	  menar	  respondenterna	  att	  
det	  kan	  underlätta	  för	  eleverna	  att	  lyckas	  med	  ett	  framträdande	  genom	  att	  hålla	  fokus	  
och	  koncentrera	  sig	  på	  att	  uttrycka	  den	  musik	  som	  spelas.	  Respondenterna	  menar	  att	  
spela	  inför	  publik	  är	  en	  vanesak	  som	  blir	  lättare	  ju	  mer	  eleverna	  utsätter	  sig	  för	  det.	  De	  
lägger	  stor	  vikt	  på	  att	  ge	  sina	  elever	  möjlighet	  att	  utveckla	  konsertvana	  under	  utbild-‐
ningen	  genom	  att	  anordna	  uppspelstillfällen	  på	  gemensamma	  lektioner,	  skolkonserter	  
och	  uppmana	  eleverna	  till	  att	  framträda	  så	  mycket	  som	  möjligt	  även	  utanför	  skolan.	  
	  
För	  att	  eleverna	  ska	  känna	  att	  de	  bemästrar	  klarinetten	  och	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  känna	  
sig	  trygga	  med	  sitt	  instrument	  understryker	  samtliga	  respondenter	  vikten	  av	  god	  spel-‐
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teknisk	  grund.	  De	  menar	  att	  det	  är	  avgörande	  att	  de	  som	  lärare	  håller	  hög	  kvalitet	  i	  sin	  
undervisning	  för	  att	  ge	  eleverna	  en	  så	  bra	  utgångspunkt	  som	  möjligt.	  Respondenterna	  
menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  också	  tydligt	  förklara	  för	  eleverna	  hur	  de	  ska	  utföra	  olika	  öv-‐
ningar	  för	  att	  klara	  av	  speltekniska	  svårigheter.	  Andningsteknik	  utgör	  en	  stor	  del	  av	  be-‐
mästrandet	  av	  instrumentet	  och	  respondenterna	  menar	  att	  om	  en	  elev	  har	  en	  bra	  and-‐
ningsteknik	  kan	  denne	  lättare	  kontrollera	  sin	  grundläggande	  spelteknik.	  Fokus	  läggs	  på	  
att	  medvetandegöra	  eleverna	  på	  detaljnivå	  om	  hur	  de	  spelar,	  då	  respondenterna	  menar	  
att	  detta	  kan	  hjälpa	  dem	  att	  hantera	  den	  stress	  och	  nervositet	  som	  kan	  uppstå	  vid	  ett	  
framträdande.	  
	  
Två	  av	  respondenterna	  menar	  dock	  att	  det	  finns	  en	  tidsbrist	  som	  påverkar	  i	  vilken	  grad	  
de	  hinner	  förbereda	  sina	  elever	  inför	  framträdande.	  De	  upplever	  att	  många	  elever	  är	  i	  
behov	  av	  psykologiskt	  eller	  mentalt	  stöd	  inför	  framträdandena,	  men	  att	  det	  ligger	  utan-‐
för	  lärarnas	  kompetens.	  De	  kan	  därför	  endast	  försöka	  hjälpa	  eleverna	  som	  någon	  slags	  
”amatörpsykolog”	  eller	  uppmana	  eleverna	  till	  att	  söka	  upp	  specialister	  utanför	  skolan.	  	  
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5	  Diskussion	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  resultatdiskussion	  som	  knyter	  ihop	  resultatkapitlet	  med	  
bakgrundskapitlet.	  De	  teman	  som	  belyses	  är	  generell	  syn	  på	  prestationsångest	  och	  ner-‐
vositet	  samt	  mentala/kognitiva	  och	  fysiska/beteendemässiga	  strategier	  inför	  musika-‐
liska	  framträdanden.	  Sedan	  följer	  några	  avslutande	  ord	  med	  egna	  reflektioner,	  arbetets	  
betydelse	  samt	  förslag	  till	  framtida	  forskning.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  

5.1.1	  Generell	  syn	  på	  prestationsångest	  och	  nervositet	  
Resultaten	  av	  denna	  studie	  har,	  utöver	  strategier	  för	  att	  förbereda	  elever	  inför	  framträ-‐
danden,	  belyst	  generella	  tankar	  om	  prestationsångest	  och	  nervositet.	  Bland	  annat	  kom-‐
mer	  det	  fram	  en	  uppfattning	  hos	  respondenterna	  om	  att	  elever	  hanterar	  stress	  inför	  ett	  
framträdande	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  personlighet.	  Detta	  liknar	  det	  som	  både	  Wilson	  
och	  Roland	  (2002)	  och	  McAllister	  (2013)	  beskriver	  som	  ”trait	  anxiety”.	  I	  Wilson	  och	  Ro-‐
lands	  beskrivning	  av	  underliggande	  orsaker	  till	  prestationsångest,	  beskrivs	  trait	  anxiety	  
som	  olika	  personlighetsdrag	  som	  kan	  leda	  till	  ökad	  stress	  vid	  framträdanden.	  Det	  kan	  till	  
exempel	  handla	  om	  ett	  stort	  kontrollbehov	  eller	  perfektionism.	  Även	  om	  dessa	  karak-‐
tärsdrag	  inte	  kommer	  fram	  specifikt	  i	  studiens	  resultat,	  framgår	  det	  dock	  hur	  respon-‐
denterna	  anser	  att	  elevernas	  olika	  personligheter	  kan	  påverka	  graden	  av	  nervositet	  in-‐
för	  ett	  framträdande.	  
	  
Som	  följd	  av	  detta	  visar	  resultatet	  en	  uppfattning	  om	  att	  elever	  har	  olika	  behov	  när	  det	  
gäller	  förberedelser	  inför	  ett	  framträdande.	  Detta	  får	  i	  sin	  tur	  även	  inverkan	  på	  det	  di-‐
daktiska	  innehållet	  i	  undervisningen.	  I	  relation	  till	  de	  didaktiska	  frågeställningarna,	  som	  
presenteras	  hos	  Jank	  och	  Meyer	  (1997)	  och	  Hanken	  och	  Johansen	  (1998),	  utgår	  lärarens	  
pedagogiska	  handlingar	  bland	  annat	  från	  frågan	  om	  vem	  som	  ska	  undervisas.	  Det	  inne-‐
bär	  att	  läraren	  tar	  hänsyn	  till	  och	  anpassar	  undervisningen	  till	  den	  enskilda	  elevens	  be-‐
hov.	  Vidare	  kan	  uppfattningen	  om	  att	  elever	  har	  olika	  behov,	  ha	  inverkan	  på	  de	  didak-‐
tiska	  frågorna	  kring	  vad	  som	  ska	  läras	  och	  hur	  det	  ska	  läras.	  Enligt	  Selander	  (2012)	  är	  
dessa	  frågor	  gällande	  undervisningens	  innehåll	  och	  metod,	  historiskt	  sett	  mycket	  cen-‐
trala	  inom	  didaktiken.	  Synen	  på	  att	  elever	  har	  olika	  behov	  av	  förberedelser	  inför	  fram-‐
trädanden	  får	  därmed	  en	  tydlig	  inverkan	  på	  de	  didaktiska	  val	  som	  en	  lärare	  måste	  göra	  i	  
sin	  undervisning.	  

5.1.2	  Mentala/kognitiva	  strategier	  	  
I	  resultaten	  framkommer	  flera	  strategier	  som	  kan	  liknas	  med	  de	  mentala	  och	  kognitiva	  
strategier	  som	  beskrivs	  i	  studiens	  bakgrundskapitel.	  Både	  Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  
samt	  McAllister	  (2013)	  tar	  upp	  vikten	  av	  att	  betrakta	  nervositet	  som	  något	  positivt	  och	  
nödvändigt	  för	  att	  prestera	  så	  bra	  som	  möjligt	  vid	  ett	  framträdande.	  McAllister	  påpekar	  
även	  att	  nervositet	  i	  sig	  är	  ett	  tecken	  på	  en	  stark	  vilja	  hos	  utövaren	  att	  lyckas	  göra	  bra	  
ifrån	  sig.	  Detta	  liknar	  det	  som	  framgår	  i	  resultatet	  under	  rubriken	  Att	  vara	  riktigt	  förbe-‐
redd,	  där	  det	  också	  kommer	  fram	  en	  syn	  på	  att	  nervositet	  är	  något	  naturligt	  och	  en	  för-‐
utsättning	  för	  att	  göra	  sitt	  allra	  bästa.	  	  
	  
Enligt	  Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  är	  mental	  träning	  i	  form	  av	  visualisering	  en	  effektiv	  
strategi	  i	  förberedelsen	  inför	  ett	  framträdande.	  I	  studiens	  resultat	  visas	  det	  på	  liknande	  
uppfattningar	  då	  visualisering	  också	  anses	  som	  en	  del	  att	  vara	  riktigt	  förberedd.	  Elever	  
uppmanas	  att	  föreställa	  sig	  framträdandet	  i	  detalj,	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  lokalen,	  vilka	  som	  sit-‐



	   31	  

ter	  i	  publiken	  och	  att	  själva	  framträdandet	  går	  bra.	  En	  av	  respondenterna	  anser	  att	  ge-‐
nom	  att	  visualisera	  ett	  framträdande	  på	  detta	  sätt	  kan	  inte	  hjärnan	  skilja	  på	  tanke	  och	  
verklighet,	  och	  eleven	  kan	  därför	  i	  princip	  lagra	  det	  föreställda	  som	  erfarenhet.	  Detta	  
liknar	  det	  resonemang	  som	  förs	  av	  Wilson	  och	  Roland	  då	  de	  menar	  att	  visualisering	  kan	  
ge	  en	  form	  av	  erfarenhet	  som	  kan	  få	  utövaren	  att	  uppleva	  själva	  framträdandet	  som	  
mindre	  främmande.	  
	  
Mental	  träning	  beskrivs	  också	  som	  en	  strategi	  av	  Connolly	  och	  Williamon	  (2004).	  De	  
nämner	  koncentration	  som	  en	  viktig	  del	  av	  förberedelsen	  både	  i	  egen	  övning	  och	  i	  ett	  
framträdande.	  I	  resultatet	  framkommer	  det	  att	  nervositet	  under	  ett	  framträdande	  kan	  
bli	  värre,	  eller	  till	  och	  med	  orsakas,	  av	  bristande	  koncentration.	  Det	  påpekas	  att	  om	  ele-‐
verna	  lyckas	  hålla	  hög	  koncentration	  i	  sin	  dagliga	  övning,	  har	  de	  också	  lättare	  att	  ta	  med	  
sig	  denna	  in	  i	  ett	  framträdande.	  Respondenterna	  fokuserar	  därför	  på	  detta	  i	  sin	  under-‐
visning,	  bland	  annat	  genom	  att	  uppmana	  eleverna	  till	  att	  koncentrera	  sig	  på	  den	  musik	  
som	  ska	  framföras.	  Williamon	  (2004)	  menar	  också	  att	  koncentrationsförmåga	  är	  något	  
som	  övas	  på	  bästa	  sätt	  genom	  kontinuerligt	  och	  aktivt	  arbete,	  som	  vid	  till	  exempel	  daglig	  
övning.	  
	  
När	  det	  gäller	  den	  mentala	  påfrestningen	  som	  ett	  framträdande	  kan	  innebära,	  och	  hur	  
elever	  bäst	  kan	  förberedas	  för	  detta,	  beskriver	  både	  Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  samt	  
McAllister	  (2013)	  begreppet	  ”situational	  stress”.	  Med	  detta	  menar	  de	  den	  stress	  eller	  
nervositet	  som	  uppstår	  vid	  olika	  framträdandesituationer,	  då	  olika	  situationer	  kan	  or-‐
saka	  olika	  grader	  av	  nervositet.	  Som	  en	  strategi	  för	  att	  förbereda	  sig,	  eller	  elever,	  för	  
detta	  menar	  Wilson	  och	  Roland	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  en	  realistisk	  syn	  på	  framträdan-‐
det.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  inte	  överdriva	  konsekvenserna	  av	  att	  möjligtvis	  misslyckas.	  I	  
både	  bakgrund	  och	  resultat	  tas	  frågeställningen	  ”vad	  är	  det	  värsta	  som	  kan	  hända?”	  upp.	  
I	  resultatet	  framgår	  frågeställningen	  som	  ett	  sätt	  att	  avdramatisera	  framträdandesituat-‐
ionen.	  Det	  påpekas	  också	  i	  resultatet	  att	  hanteringen	  av	  en	  sådan	  situation	  är	  en	  vanesak	  
som	  det	  går	  att	  träna	  upp	  genom	  att	  ständigt	  utsätta	  sig	  för	  framträdanden.	  Detta	  är	  nå-‐
got	  som	  även	  Ginsborg	  et	  al.	  (2012)	  påpekar,	  då	  de	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  unga	  mu-‐
sikutövare	  förbereds	  på	  att	  möta	  och	  hantera	  de	  emotionella	  påfrestningar	  som	  ett	  
framträdande	  innebär.	  	  

5.1.3	  Fysiska/beteendemässiga	  strategier	  
När	  det	  gäller	  fysiska	  strategier	  under	  förberedelserna	  inför	  ett	  framträdande	  tas	  bland	  
annat	  i	  bakgrunden	  upp	  fysisk	  kondition	  (Taylor	  &	  Wasley,	  2004).	  I	  studiens	  resultat	  är	  
dock	  detta	  något	  som	  inte	  påpekas	  i	  någon	  större	  utsträckning	  då	  det	  bland	  de	  fysiska	  
strategierna	  i	  resultatet	  läggs	  mer	  fokus	  på	  spelteknik	  och	  andningsteknik.	  
	  
Det	  som	  framgår	  i	  resultatet	  när	  det	  gäller	  fokus	  på	  det	  speltekniska	  hantverket,	  liknar	  
begreppet	  ”task	  mastery”	  som	  Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  samt	  McAllister	  (2013)	  beskri-‐
ver	  som	  en	  av	  de	  underliggande	  orsakerna	  till	  prestationsångest.	  Begreppet	  task	  mas-‐
tery	  beskrivs	  av	  författarna	  som	  hur	  väl	  utövaren	  behärskar	  och	  bemästrar	  det	  som	  ska	  
framföras	  rent	  speltekniskt.	  Om	  utövaren	  inte	  behärskar	  det	  som	  ska	  framföras	  på	  
grund	  av	  otillräcklig	  förberedelse	  kan	  det	  i	  sin	  tur	  leda	  till	  ökad	  nervositet	  (Wilson	  &	  
Roland,	  2002).	  I	  resultatet	  påpekas	  också	  vikten	  av	  en	  noggrann	  spelteknisk	  förbere-‐
delse	  där	  fokus	  ligger	  på	  att	  eleven	  ska	  bli	  medveten	  om	  hur	  den	  ska	  bemästra	  sitt	  in-‐
strument.	  Vid	  framträdandet	  blir	  då	  resultatet	  inte	  överlämnat	  åt	  slumpen,	  utan	  eleven	  
vet	  hur	  den	  ska	  behärska	  stycket	  speltekniskt.	  I	  likhet	  med	  Wilson	  och	  Roland	  visar	  re-‐
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sultatet	  att	  denna	  förberedelse	  kan	  vara	  en	  bra	  strategi	  mot	  nervositet	  vid	  framträdan-‐
den.	  
	  
Vikten	  av	  noggrann	  spelteknisk	  förberedelse	  är	  något	  som	  Wilson	  och	  Roland	  (2002)	  
också	  nämner	  som	  en	  fysisk	  strategi	  under	  rubriken	  Rutiner	  innan	  ett	  framträdande.	  De	  
påpekar	  hur	  rutiner	  bland	  annat	  kan	  bestå	  av	  den	  uppvärmning	  som	  görs	  på	  instrumen-‐
tet,	  vilket	  ska	  göra	  utövaren	  optimalt	  fysiskt	  förberedd.	  Uppvärmningen	  tas	  även	  upp	  i	  
resultatet	  i	  samband	  med	  fokus	  på	  spelteknisk	  kvalitet.	  Där	  framkommer	  det	  att	  en	  god	  
uppvärmning	  anses	  vara	  något	  som	  eleven	  bör	  arbeta	  kontinuerligt	  med	  under	  längre	  
tid	  i	  sin	  dagliga	  övning.	  Det	  påpekas	  också	  i	  resultatet	  att	  en	  noggrant	  inövad	  uppvärm-‐
ning	  kan	  vara	  en	  användbar	  strategi	  i	  förberedelsen	  inför	  ett	  framträdande.	  I	  likhet	  med	  
Wilson	  och	  Roland	  menar	  respondenterna	  att	  uppvärmning	  bidrar	  till	  att	  göra	  en	  elev	  
optimalt	  fysiskt	  förberedd	  till	  att	  framträda.	  
	  
I	  resultatet	  tas	  andningsteknik	  upp	  som	  en	  stor	  del	  av	  bemästrandet	  av	  ett	  instrument.	  
Förutom	  att	  arbeta	  konkret	  med	  att	  förbättra	  in-‐	  och	  utandningsförmåga	  hos	  eleverna,	  
anses	  avslappning	  vara	  en	  förutsättning	  för	  utveckling	  av	  andningsteknik.	  Med	  hjälp	  av	  
avslappningsövningar	  kan	  eleverna	  själva	  göras	  medvetna	  om	  var	  de	  har	  luft	  och	  var	  det	  
kan	  uppstå	  spänningar	  som	  följd	  av	  nervositet.	  Eleverna	  kan	  då	  lättare	  hantera	  och	  be-‐
möta	  sin	  nervositet	  genom	  att	  göra	  andnings-‐	  och	  avslappningsövningar	  som	  en	  del	  av	  
sina	  förberedelser	  inför	  ett	  framträdande.	  Detta	  är	  något	  som	  också	  nämns	  av	  Wilson	  
och	  Roland	  (2002)	  som	  en	  del	  av	  rutinerna	  före	  ett	  framträdande.	  Förutom	  ovannämnda	  
speltekniska	  uppvärmning	  beskriver	  de	  också	  hur	  avslappningsövningar,	  i	  form	  av	  
bland	  annat	  andningsövningar,	  kan	  vara	  effektivt	  som	  förberedelse.	  
	  
I	  relation	  till	  andningsteknik	  framgår	  det	  också	  i	  resultatet	  att	  respondenterna	  använder	  
en	  form	  av	  simulering	  av	  vissa	  symptom	  av	  nervositet.	  Det	  handlar	  om	  ökad	  puls	  och	  
andfåddhet,	  som	  simuleras	  genom	  att	  eleverna	  exempelvis	  får	  springa	  i	  trappor	  för	  att	  
sedan	  direkt	  efter	  spela	  sitt	  stycke.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  Taylor	  och	  Wasleys	  (2004)	  
beskrivning	  av	  akut	  träning	  som	  fysisk	  strategi.	  Dock	  finns	  det	  en	  viss	  skillnad	  i	  syftet	  
med	  övningarna.	  Medan	  respondenterna	  här	  i	  denna	  studie	  fokuserar	  på	  att	  öva	  på	  att	  
spela	  med	  ökad	  puls	  och	  sämre	  syreupptagning,	  menar	  författarna	  att	  en	  akut	  träning	  
kan	  ha	  positiv	  inverkan	  på	  utövaren	  genom	  att	  sänka	  pulsen	  och	  öka	  syreupptagningen.	  
Likväl	  menar	  Taylor	  och	  Wasley	  att	  träning	  i	  form	  av	  enstaka	  övningar	  även	  kan	  hjälpa	  
utövare	  att	  hantera	  fysiska	  symptom	  vid	  nervositet.	  
	  
Som	  en	  konkret	  metod	  för	  avslappning	  och	  fysisk	  förberedelse	  inför	  ett	  framträdande	  
nämns	  Alexanderteknik	  (Valentine,	  2004;	  Wilson	  &	  Roland,	  2002).	  Valentine	  beskriver	  
hur	  denna	  teknik	  fokuserar	  på	  kroppshållning,	  vilket	  i	  sin	  tur	  har	  en	  inverkan	  på	  fysiska	  
spänningar	  i	  kroppen.	  Genom	  forskning	  på	  musiker	  har	  Valentine	  påvisat	  positiva	  resul-‐
tat	  på	  hjärtfrekvens,	  blodtryck	  och	  andning.	  Denna	  studies	  resultat	  visar	  att	  det	  finns	  
kunskap	  om	  Alexanderteknik	  och	  en	  positiv	  syn	  på	  tekniken	  som	  en	  strategi	  för	  förbe-‐
redelse	  av	  elever	  inför	  framträdanden.	  Dock	  är	  detta	  något	  som	  tas	  upp	  i	  samband	  med	  
bristande	  kompetens,	  då	  undervisning	  i	  Alexanderteknik	  kräver	  särskild	  utbildning.	  Lä-‐
rarna	  kan	  ju	  endast	  uppmana	  elever	  att	  uppsöka	  kurser	  i	  ämnet	  vilket	  endast	  erbjuds	  på	  
en	  av	  respondenternas	  arbetsplatser.	  
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5.2	  Avslutande	  ord	  
Denna	  studie	  avslutas	  med	  några	  egna	  reflektioner,	  arbetets	  betydelse	  samt	  förslag	  till	  
fortsatt	  forskning.	  
	  
Det	  har	  varit	  väldigt	  roligt	  och	  lärorikt	  att	  genomföra	  den	  här	  studien.	  Genom	  att	  sätta	  
mig	  in	  i	  tidigare	  forskning	  och	  litteratur	  inom	  området	  har	  jag	  utvecklat	  mina	  egna	  kun-‐
skaper.	  Det	  allra	  roligaste	  var	  att	  genomföra	  intervjuerna	  och	  att	  möta	  respondenterna	  
för	  att	  höra	  deras	  tankar	  och	  erfarenheter.	  Min	  uppfattning	  var	  att	  de	  tyckte	  att	  det	  var	  
ett	  intressant	  ämne	  och	  det	  blev	  mycket	  givande	  samtal,	  både	  för	  studiens	  och	  för	  min	  
egen	  skull.	  Jag	  känner	  att	  jag	  fått	  nya	  insikter	  om	  nervositet	  och	  att	  framträda	  som	  jag	  
kommer	  ta	  med	  mig	  i	  mitt	  framtida	  yrke.	  	  
	  
Min	  förhoppning	  med	  denna	  studie	  och	  dess	  resultat	  är	  att	  den	  är	  intressant	  och	  rele-‐
vant	  för	  många	  blivande	  och	  verksamma	  lärare,	  samt	  musiker.	  Både	  för	  lärare	  och	  musi-‐
ker	  inom	  instrumentet	  klarinett,	  men	  även	  för	  andra	  instrumentalister.	  Anledningen	  till	  
att	  jag	  valde	  att	  fokusera	  på	  just	  klarinett	  är	  för	  att	  det	  är	  mitt	  huvudinstrument	  och	  där-‐
för	  extra	  relevant	  för	  mig	  och	  min	  framtid	  som	  klarinettlärare.	  Utifrån	  bakgrundslittera-‐
turen	  i	  studien	  framgår	  det	  dock	  att	  prestationsångest	  och	  förberedelser	  inför	  framträ-‐
dande	  är	  aktuellt	  för	  de	  flesta	  instrumentalister	  och	  sångare.	  Jag	  hoppas	  att	  denna	  studie	  
kan	  ge	  en	  ökad	  förståelse	  för	  begreppet	  prestationsångest	  och	  nervositet	  samt	  kunna	  
bidra	  till	  ökad	  kunskap	  om	  olika	  strategier	  för	  att	  förbereda	  sig	  själv	  eller	  sina	  elever	  
inför	  musikaliska	  framträdanden.	  
	  
En	  idé	  till	  fortsatt	  forskning	  inom	  området	  skulle	  kunna	  vara	  att	  utforska	  ämnet	  ur	  ett	  
elevperspektiv.	  Att	  studera	  hur	  elever	  själva	  hanterar	  sin	  nervositet,	  eller	  om	  de	  upple-‐
ver	  sig	  få	  tillräcklig	  kunskap	  och	  undervisning	  inom	  mentala	  och	  fysiska	  förberedelser	  
(strategier)	  inför	  framträdanden,	  vore	  önskvärt.	  	  
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Bilaga	  1	  
Samtycke	  till	  medverkan	  i	  forskningsstudie	  
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Jag	  samtycker	  till	  att	  bli	  intervjuad	  
	  
☐	  	  	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  den	  information	  jag	  har	  fått	  om	  studien	  är	  tillräcklig.	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
Jag	  vill	  att	  mina	  beskrivna	  handlingar	  och	  mina	  uttalanden	  i	  intervjuerna	  ska	  vara	  
anonyma	  om	  de	  redovisas.	  	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
	  
Namn:______________________________________________________________________	  
	  
Lärare	  i	  (ämne):___________________________________________________________________	  
	  
Lärare	  på	  (skola):__________________________________________________________________	  
	  
Ålder:__________________	  	  Antal	  år	  som	  verksam	  lärare:___________________	  
	  
Instrument:__________________________________________________________________	  
	  
Huvudsaklig	  hemvist	  inom	  (genreområde):____________________________________________________	  
	  
Datum,	  ort	  och	  namn:__________________________________________________________________	  
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Bilaga	  2	  
	  
Intervjuguide:	  
	  
Bakgrund/Inledning:	  
Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  din	  egen	  bakgrund	  och	  utbildning?	  
Pedagog/utövare?	  
Hur	  ser	  din	  vardag	  ut	  idag?	  
	  
Strategier:	  
Vad	  pratar	  du	  och	  dina	  elever	  om	  när	  det	  gäller	  att	  framträda	  inför	  publik?	  
Hur	  förbereder	  du	  dina	  elever	  inför	  ett	  konsertframträdande?	  
Arbetar	  du	  med	  några	  specifika	  strategier	  och	  vilka	  i	  så	  fall?	  
Hur	  arbetar	  du	  med	  dessa	  strategier?	  
	  
Är	  det	  något	  mer	  du	  vill	  tillägga?	  
	  
	  


