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Sammanfattning 

I det här arbetet undersöktes sångpedagogers syn på och erfarenheter av elevers 
prestationsångest och hur sångpedagoger kan arbeta med förebyggande och hantering av 
elevers prestationsångest i undervisningen. Fyra sångpedagoger intervjuades i 
semistrukturerade, kvalitativa intervjuer angående tankar kring elevers prestationsångest. 
Informanterna hade främst erfarenhet av undervisning på gymnasienivå. Resultatet 
sammanställdes med hjälp av tematisk analys. Informanterna definierade prestationsångest 
som ett begrepp som kunde delas in i olika nivåer beroende på hur starkt eleven upplevde det. 
Dessa nivåer benämndes med angränsande begrepp där ord som användes var nervositet, 
scenskräck, stress, riktig ångest, starkt missnöje och besvikelse samt prestationsönskemål. 
Den högsta graden av prestationsångest beskrevs av vissa informanter som när eleverna bröt 
ihop och började gråta och eventuellt lämnade rummet på ett dramatiskt sätt.  

Informanterna menade att elever som drabbades av prestationsångest ofta var högpresterande, 
tjejer och yngre gymnasieelever snarare än äldre elever. Informanterna trodde också att 
sångelever drabbades oftare och värre av prestationsångest än andra musikelever. I resultatet 
framgick vidare att sångpedagogernas erfarenheter var att eleverna hade svårigheter med att 
hantera negativa känslor. Dessa känslor uppstod särskilt inför konserter, men för yngre 
gymnasieelever även i privatlektioner. Informanterna tyckte sig kunna identifiera markörer 
som visade när eleverna upplevde prestationsångest och använde dessa markörer vid 
hantering. Hanteringsstrategier som togs upp var att introducera moment stegvis beroende på 
elevens reaktion, samtal kring elevens oro, byte av fokus, peppande och avdramatiserande. 
Strategier kring förebyggande som presenterades handlade om praktiska och mentala 
förberedelser samt skapande av tillåtande miljöer. Överlag stämde resultatet överens med 
tidigare forskning. En viss kritik återfanns dock i tidigare forskning kring lärares brist på 
kompetens gällande hantering av prestationsångest samt låg frekvens av samtal kring 
prestationsångest i musikundervisning. Detta stämde till övervägande del inte överens med 
resultatet. Vidare forskning kring elevers syn på och erfarenheter av prestationsångest ses 
dock som nödvändig för mer precisa jämförelser. 

Nyckelord: Prestationsångest, MPA, scenskräck, stress, uppträdande, framträdande, hantering, 
förebyggande, sångpedagog, sångelev 
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1. Inledning 

God spelprestation är i många sammanhang av stor betydelse vid musikframföranden. 
Tillfällen som auditions och spelningar inför en relativt stor publik är sådant som både 
yrkesmusiker och elever kan stå inför. Vid sådana tillfällen kan god spelprestation vara eller 
upplevas vara avgörande. Pressen som det innebär att spela under sådana omständigheter kan 
leda till prestationsångest eller scenskräck (Oudejans, Spitse, Kralt, & Bakker, 2017). Detta 
kan hämma prestationen då fokus flyttas från uppgiften till det ångestrelaterade (ibid). 

I läroplanen för grundskolan beskrivs i alla årskurser att eleverna ska lära sig sjunga och i 
någon form framföra musik. I det centrala innehållet för musikämnet återfinns ”gestaltning av 
sånger” i årskurs ett till tre, ”musikframföranden” som egen punkt i årskurs fyra till sex, samt 
”musikalisk gestaltning” i årskurs sju till nio (Skolverket, 2017, s. 151-153). I musikämnet på 
gymnasienivå ingår gestaltning och därtill kommunikation med publik. ”Undervisningen i 
ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta 
musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga 
att kommunicera med medmusicerande och publik” (Skolverket, 2018). Det är med andra ord 
relevant att undersöka hur sångpedagoger resonerar kring prestationsångest hos sångelever då 
de sannolikt kan hamna i situationer där de ska vägleda elever i att framföra musik inför en 
publik. 

1.1 Bakgrund och tidigare forskning 

1.1.1 Definition och uppkomst av prestationsångest 
Musikalisk prestationsångest (musical performance anxiety, MPA) kan definieras som 
”upplevelsen av bestående, obehaglig frustration gällande och/eller verklig försämring av 
prestationsförmåga i ett offentligt sammanhang, i viss mån oberättigad med tanke på 
individens musikaliska förmåga, träning och beredningsnivå” (Salmon, 1990, s. 3). I denna 
studie har Salmons definition fungerat som en grund att jämföra informanternas svar med. 
Dock är informanternas olika definitioner av prestationsångest central i resultatdelen. 

MPA kan yttra sig både fysiskt, mentalt och genom förändrat beteendemönster hos den det 
drabbar. De fysiska symptomen inkluderar torr mun, ökande hjärtfrekvens, svettningar, 
illamående, påverkan på andning, yrsel, darrningar, varma eller kalla vallningar, matthet, kalla 
händer, handsvett och muskelspänningar (Guven, 2017). Oro gällande kvaliteten på den egna 
prestationen och katastroftankar om vad som kan gå fel kan resultera i prestationsångest. Att 
överdriva hur viktig en specific prestation eller ett framförande är kan också leda till 
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prestationsångest. Dessa kan båda betraktas som mentala aspekter av MPA (Steptoe, 1989). 
Bland beteendemässiga symptom på MPA hör svårigheter att hålla tempo, försämrad 
prestationskvalitet och uteblivet framförande. Dessa beteendemönster kan vara resultat av 
fysiska och psykiska symptom (Conklin, 2011). 

Prestationsångest vid musikaliska framföranden är ett av de psykiska tillstånd som påverkar 
prestationen i framförandet mest (Orejudo, Zarza-Alzugaray, Casanova, Rodríguez-Ledo, 
& Mazas, 2017). Att vara nervös inför ett framträdande är inte enbart begränsat till personer 
som ägnar sig åt musik på professionell nivå. Både professionella musiker och amatörmusiker 
uttrycker att de blir nervösa vid uppträdanden (Guven, 2017). Flera studier visar också olika 
grader av MPA hos musikelever samt hos aktiva professionella musiker (Papageorgi, Creech, 
& Welch, 2013). Bland professionella musiker står 25% inför allvarliga problem med ångest 
och hantering av det (Fishbein, Middlestadt, Attati, Strauss, & Ellis, 1988). 

Kenny (2006) menar att små barn sällan drabbas av MPA till skillnad från äldre personer. Små 
barn tenderar att vara bekväma med att stå i rampljuset och är omedvetna eller obrydda om 
kvaliteten på deras framträdanden medan äldre personer oftare är mer rädda att göra bort sig, 
förklarar hen. Piaget, forskare i kognitiv psykologi, hävdar att barn i skolbarnsåldern (cirka 6–
12 år) får en ökad förmåga att tänka utifrån andra människors perspektiv istället för att jaget, 
egot, står i centrum (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Detta skulle kunna vara en 
förklaring till varför yngre barn i regel inte drabbas av MPA. Andra faktorer som enligt Kenny 
(2006) spelar in i att en individ drabbas av MPA är uppfostran, medfött sinnelag och 
erfarenheter av interaktioner med andra människor. Hen lägger även vikt vid individens syn 
på och tolkning av omvärlden, teknisk färdighet på sitt instrument samt positiva eller negativa 
erfarenheter från tidigare framträdanden. 

1.1.2 Manifestation hos elever 
Elever ville ha mer hjälp från lärare att hantera prestationsångest visade en undersökning av 
tyska musikelever i åldrarna 15 till 19 år (Fehm & Schmidt, 2006). En tredjedel av eleverna 
upplevde att de hämmades starkt av prestationsångest och en tiondel att det försämrade deras 
möjligheter till en karriär inom musik. Många av eleverna ansåg också att det pratas för lite 
om problem med prestationsångest (ibid). Patston (2014) rapporterar att MPA och 
perfektionism i samband detta är problem hos musikelever i alla åldrar, men att MPA 
eventuellt utvecklas tidigare än andra ångestrelaterade sjukdomar. 
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Stress i skolan hos barn och ungdomar är vanligt förekommande visar en undersökning om 
barns levnadsförhållanden mellan åren 2009-2014, publicerad hos Statistiska centralbyrån 
(Rudander, 2015). Stress på grund av egna krav på sig själv är en av de vanligaste orsakerna 
och drabbar särskilt elever i högstadiet och gymnasiet. Skolåret 2013-2014 svarade 55 procent 
av gymnasieeleverna och 52 procent av högstadieeleverna att de upplevde stress på grund av 
höga krav på sig själv, uppges i undersökningen. I årskurs 4–6 återfanns samma svar bland 20 
procent av eleverna. I samma undersökning framgår i alla undersökta årskurser att fler 
kvinnliga än manliga elever upplever stress. Detta är också tydligt i tidigare nämnd fråga där 
skillnaderna i mellanstadiet är 25 procent flickor jämfört med 16 procent pojkar, i högstadiet 
67 procent mot 38 procent och i gymnasiet 70 procent mot 41 procent. Att prestationsångest 
skulle vara vanligare hos kvinnliga än hos manliga musiker har även rapporterats i 
enkätstudier med musikstudenter vid högskolor bestående av sångare (Kokotsaki & Davidson, 
2003) respektive klassiska musiker (Studer, Danuser, Hildebrandt, Arial, & Gomez, 2011). 

En studie genomfördes där forskare undersökte musikelevers tankar och fokus när de spelade 
under press och orsaker till försämringar i prestationer. Studiens huvudfynd var att 
musikelevernas försämring av prestation uppstod när de var distraherade och större delen av 
deras fokus riktades mot saker som inte var relevanta för uppgiften (Oudejans et. al., 2017). 
Vid tillfällen då musikeleverna spelade under press uppvisade de generellt en stor del oro och 
negativa tankar som störde deras prestation, visade studien. Strax innan de spelade fel var 
dessa tankar som störst vilket gjorde att de distraherades från att ta in information som var 
relevant för uppgiften. Eleverna försökte då rikta sitt fokus på musiken igen, men även i viss 
grad på fysiska aspekter och positiva tankar. Oudejans et. al. argumenterade därför för att 
musikelever kan få ut mer av sin potential i framträdanden om pedagoger kan lära dem att 
hantera negativa tankar. 

I samma studie jämfördes musikeleverna med professionella musiker. Eleverna uppvisade 
ungefär fem gånger oftare oro och störande tankar (26,1 procent jämfört med 5,8 procent). 
Tankar som störde var till exempel oro att göra misstag och tankar om vad andra i lokalen gör. 
Dessutom fokuserade yrkesmusikerna dubbelt så ofta som eleverna på tankar som stärkte 
deras självförtroende. Dessa tankar var bland annat att de intalade sig att de skulle klara 
stycket och att bara köra (Oudejans et. al., 2017). Att på så sätt peppa sig själv med positiva 
fraser eller tankar kan hjälpa utövaren att hålla fokus på uppgiften och inte fastna vid tidigare 
misstag eller tänka för långt framåt i tiden (Hatzigeorgiadis, Theodorakis, & Zourbanos, 
2004). 
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1.1.3 Hantering och förebyggande 
Patston (2014) menade att MPA sällan diskuteras inom musikundervisning, trots att det är ett 
erkänt problem i musikframträdanden. Musiklärare saknar oftast nödvändig kompetens i att 
hantera MPA hos sina elever trots att dessa pedagoger har en betydande roll i utvecklingen av 
MPA hos dessa, hävdar Patston vidare. Enligt Patston skulle därför musiklärare dra nytta av 
att lära sig mer om prestationspsykologi inom musik och deras egen potentiella påverkan på 
eleverna. Om lärare kan lära sina elever att likt yrkesmusikerna hålla fokus på det som är 
relevant för uppgiften och skjuta undan negativa tankar vid uppspel under press, så skulle det 
kunna fungera som metod för att eleverna ska undvika att drabbas av prestationsångest eller 
att negativa tankar får en inverkan på kvaliteten i framträdandet menar Oudejans et. al. 
(2017). Att läraren direkt ingriper med syfte att minska eller förebygga negativ inverkan av 
press och ångest på framträdandet har också i flera studier visat god potential (ibid). 

En teori är att det går att träna upp sig i att rikta sitt fokus och det har i flera studier visat sig 
ha positiva effekter på scenskräck hos musikelever (Oudejans et. al., 2017). Efter sådan 
träning har elever uppvisat mindre fokus på sig själva under framträdanden och mer fokus på 
information som är relevant för uppgiften (ibid). En annan metod som var effektiv för att höja 
prestationen var att eleven fäste blicken (lagom länge) på ett mål medan den framförde låten 
(ibid). Detta ledde då till att eleven, både bildligt och bokstavligt talat, riktade fokus mot 
målet istället för mot ångestkänslor, en form av positiv distraktion. 

Att skapa hög press och vänja sig vid det under repetitionstillfällen kan även det vara ett sätt 
att förebygga prestationsångest i senare skeden enligt studier med sportrelaterade uppgifter 
(Oudejans et. al., 2017). Detta styrks även av en studie på poliser som testades i olika 
skytterelaterade uppgifter (Nieuwenhuys & Oudejans, 2011). För att skapa press i repetitioner 
föreslog Oudejans et. al. (2017) att musikelever kan spela framför publik, filma repetitionen 
och låta erfarna jurys delge sina åsikter under repet. Vänjer sig eleverna vid att spela under 
press var risken mindre att prestationsångest tar över under slutuppspel och kvaliteten höjdes 
på framträdandet. Att uppträda inför en övningspublik eller övningsjury kan av elever 
upplevas på liknande sätt som att uppträda inför en riktig publik (Williamon, Aufegger, & 
Eiholzers, 2014). Eleverna kände samma press och oro under repetionen som de känt under 
verkliga uppspel och fick genom övningsmomenten mer realistiska förväntningar på de 
verkliga uppspelen (ibid). 
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1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att utforska och analysera sångpedagogers erfarenheter av och 
syn på prestationsångest i sångundervisning och andra musikrelaterade sammanhang där 
sångelever medverkar. Detta inkluderar även att utforska och analysera sångpedagogers 
erfarenheter av och syn på hur man kan arbeta med att förebygga och hantera elevers 
prestationsångest. Målet är också att studien ska skapa bättre förståelse för prestationsångest i 
undervisning samt inspirera till arbete med hantering av detta för att hjälpa elever. 

Studien är ämnad att besvara följande forskningsfrågor:  
I. Vad är sångpedagogernas syn på och erfarenheter av sångelevers prestationsångest och 

dess uppkomst? 
II. Vad har sångpedagogerna för syn på och erfarenheter av förebyggande och hantering av 

sångelevers prestationsångest? 

2.Metod 

2.1 Urval 
Intervjuperson Huvudsakliga 

undervisningsgenrer
Sångpedagogens 
huvudsakliga genrer 
som sångare

Åldrar på elever Erfarenhet som 
sångpedagog

Intervjuperson A Klassiskt inklusive 
visor (sångrepertoar 
före cirka 1850)

Klassiskt i första hand, 
även lite musikal.

1 (musikalisk 
förskola) - 75 år. 
Mest erfarenhet 
av gymnasiet och 
unga vuxna, ca. 
25-30 år

Jobbat som 
sångpedagog sedan 
80-talet

Intervjuperson B Pop och ”Afro” (ej 
specificerat). Eleverna 
prövar även på 
musikal, visor och 
klassiskt

Klassiskt skolad 7-20 åringar i 
kommunal 
musikskola och 
gymnasiet

18 år som 
sångpedagog. Kör, 
vokalensembler och 
enskild undervisning

Intervjuperson C Pop, jazz, soul och 
R&B

Pop, jazz och soul. Tonårsröster 
12-19. Viss 
erfarenhet av 
vuxenröster

ca. fyra år på 
gymnasienivå. Flera 
år på 
grundskolenivå 
samt vuxensång 
och kulturskola

Intervjuperson D Musikal Jazz, rock, soul och 
pop

Endast 
gymnasium och 
vuxna

17 år som 
sångpedagog
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Sångpedagoger sågs som en intressant urvalsgrupp då de eventuellt tänktes kunna komma i 
kontakt med många olika elever med prestationsångest och hantering av detta. De 
sångpedagoger som deltog kunde tänkas bidra med nyanserade tankar och erfarenheter 
eftersom de hade lång erfarenhet, flera elever att jämföra mellan och var specialiserade på 
olika genrer. Informanterna hade olika vana av sångundervisning i olika genrer som de själva 
beskrev som klassiskt, musikal, pop, afro, jazz, rock, soul och R&B. Intervjupersonerna har 
anonymiserats i undersökningen och benämns som intervjuperson eller informant A-D i 
uppsatsen för att visa när tankar är knutna till olika personer. 

2.2 Utgångspunkt, epistemologi och författare 
Utgångspunkten för undersökningen var ett relativistiskt synsätt, det vill säga att kunskap är 
beroende av kontext eller sammanhang (Trost, 2010). Kvalitativa forskningsmetoder syftar 
enligt Jensen (1995, s. 6) till att "beskriva ett fenomen och dess egenskaper så grundligt som 
möjligt, till skillnad från kvantitativa metoder som först och främst syftar till att beskriva 
fenomenets utbredning”. En kvalitativ metod ansågs lämplig i det här arbetet för att besvara 
forskningsfrågorna som berörde sångelevers prestationsångest som fenomen ur 
sångpedagogers perspektiv och för att få ett djupare perspektiv på respondenternas åsikter och 
erfarenheter. 

Arbetet vilar på ett hermeneutiskt forskningsperspektiv. Det ansågs passande eftersom 
hermeneutiken ofta används i studier där ingående tolkningar av enskilda eller få fall görs  
(Langemar, 2008). Hermeneutik förknippas ofta med tolkningslära, eftersom tolkning är en 
central del i en hermeneutisk forskningsprocess, beskriver Langemar vidare. ”Tolkningen är 
alltid beroende av tolkarens tolkningrepertoar, det vill säga förförståelsen. Dock förändras 
hela tiden tolkningsrepertoaren av empirin enligt den hermeneutiska cirkeln” (Langemar, 
2008, s. 92).Tolkning sker alltså enligt den hermeneutiska cirkeln (Langemar, 2008) som kan 
sägas illustrera synen på tolkningsprocesser inom hermeneutiken. 

 All förståelse är relativ, på så sätt att delarna i en helhet tolkas utifrån helheten och tvärtom. Förståelsen   
 är också alltid relativ till sammanhanget som det tolkade befinner sig i, så det finns  även en cirkelrörelse  
 mellan texten och kontexten. Det historiska sammanhanget som forskaren/tolkaren befinner sig inom   
 utgör också en referensram utifrån vilken tolkningen görs och som man inte kan ställa sig utanför. Detta   
 ingår i den förförståelse som påverkar och i sin tur påverkas av den förståelse som uppnås.  
 (Langemar, 2008, s. 122) 
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Figur A. Illustration av den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008, sid. 212) 

Språket ses också som centralt inom hermeneutiken, eftersom språket hjälper oss att tolka 
våra upplevelser (Langemar, 2008). Forskaren både styr och är själv styrd av språket och de 
begrepp hen använder (ibid). I den hermeneutiska forskningsprocessen bör forskaren sträva 
efter att utvidga sin förståelse och förförståelse genom kritisk medvetenhet om och reflektion 
av språkets roll och egna tolkningar (Langemar, 2008). I intervjusammanhang har språket en 
viktig roll då formulering av frågor kan vara avgörande för hur informanterna svarar. 
Samtidigt kan de ord som informanterna använder tillsammans med ord som intervjuaren 
använder för att tolka svaren avgöra hur intervjuaren tolkar dessa. Därför var målet i 
intervjuerna för det här arbetet att så långt det var möjligt ställa samma huvudfrågor till alla 
informanter och att låta informanterna utveckla svaren istället för att gissa vad de menade och 
på så sätt vidga författarens förståelse. 

Vår förförståelse och syn på andra och deras roll styr hur vi agerar mot dem och hur vi 
upplever dem, enligt hermeneutiken (Langemar, 2008, s. 122). Till exempel att man ser den 
andre som svensk, kvinna, man, vän, lärare, sångpedagog, elev eller intervjuperson, styr vårt 
beteende gentemot den personen. Författaren utförde alla moment i arbetet med uppsatsen, 
inklusive att intervjua informanterna. Författaren är själv sångare och utbildar sig till 
musiklärare och sångpedagog vilket informanterna fick veta när förfrågan om intervjuer 
skickades ut. Detta kan ha medfört att författarens och informanternas föreställningsvärldar 
och förförståelser låg närmare varandra än om någon annan intervjuat. 
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2.3 Datainsamling och transkribering 
I det inledande skedet skedde en litteratursökning och bearbetning av tidigare forskning kring 
prestationsångest i allmän bemärkelse och i sammanhang kopplade till pedagogik, sång, 
musik och undervisning i synnerhet. I det andra skedet skedde själva undersökningen. Här 
skedde insamlingen av det egna materialet. Fyra sångpedagoger intervjuades i cirka trettio 
minuter vardera med frågor om erfarenheter av och tankar kring prestationsångest hos elever. 
Som verktyg för datainsamlingen och stöd för intervjuerna skapades en intervjuguide med 
hjälp av deduktiv metod (Trost, 2010). Det innebar att frågorna baserades på tidigare 
forskning. Intervjuguiden fungerade som ramverk för att avgränsa undersökningsområdet. 
Strukturen i andra intervjuguider i arbeten inom psykologi och stress fungerade som 
inspiration. Dock skapades en ny intervjuguide för denna undersökning för att insamlingen av 
material tydligt skulle kunna leda till svar på forskningsfrågorna. 

Jeffersonian Transcription Notation (Jefferson, 1984) fungerade som inspiration i 
transkriberingen för att uppnå högre precision i transkriptionerna. Jeffersons modell innebär 
att författaren på ett konsekvent och systematiskt sätt antecknar hur saker sägs med hjälp av 
olika förutbestämda tecken. Teckensystemet i transkriptionerna för det här arbetet var inte 
exakt enligt Jeffersons modell då författaren såg det nödvändigt att använda en förenklad 
version för att arbetet skulle hålla sig inom tidsramen för kursen. Exempel på aspekter som 
berördes av det utarbetade teckensystemet är långa och korta pauser, intonation och 
betoningar. 

2.4 Analys 
Analysarbetet bestod av de tre processerna som Langemar (2008) beskriver som tolkning, 
strukturering och komprimering. ”Tolkning är hur, eller på vilket sätt, vi gör när vi försöker 
förstå något, och därmed metoden för förståelse” (Langemar, 2008, s. 90). I 
struktureringsprocessen sorterades materialet in i en struktur för att göra materialet mer 
begripligt (Langemar, 2008). ”Strukturering är en form av tolkning på så sätt att varje 
dataenhet, till exempel intervjucitat, uppfattas ha en innebörd som kan inordnas under en 
större enhet. Vi tolkar alltså enheterna som något” (Langemar, 2008, s. 92). Detta hänger ihop 
med det hermeneutiska synsättet att författarens förförståelse påverkar all tolkning (Langemar 
2008). Komprimering innebär att författaren gör texten mer koncentrerad genom att 
innebörden sammanfattas med egna ord, vilket också var en process i detta arbete. Det 
handlar om att göra texten mer lättläst eller enklare för läsaren att ta till sig, men samtidigt 
behålla det som författaren anser är det viktiga i innehållet (Langemar, 2008). ”Volymen 
reduceras, men tanken är att innehållet  ska bli lika innehållsrikt som innan, samtidigt som det 
framträder tydligare” (Langemar, 2008, s. 93). 
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Rådatan analyserades och sammanställdes i resultatdelen av undersökningen med hjälp av 
tematisk analys (TA). En kombination av induktiv- och deduktiv TA användes. Förutbestämda 
teman (deduktiv TA) utgjorde ett preliminärt ramverk medan nya teman skapades utifrån 
respondenternas svar (induktiv TA). En sådant tillvägagångssätt kan vara effektivt för att få ett 
strukturerat men samtidigt innehållsrikt och nyanserat resultat (Langemar, 2008). I 
bearbetningen av det egna materialet användes Hayes metod för TA som Langemar 
sammanfattar i sex steg plus ett sjunde, valbart steg. 

1. Transkribera materialet till text, om det inte redan är i skriven form. Läs därefter texten i sin helhet 
tills en god överblick erhållits. 

2. Gå igenom texten och markera text (eller nyckelord i marginalen) som är relevant för 
frågeställningen 

3. Sortera citaten (eller nyckelorden) utifrån olika preliminära teman, det vill säga gruppera dem 
under olika övergripande begrepp. 

4. Ta ett tema i taget och gå igenom hela texten och plocka ut allt som hör till just det temat. Gå alltså 
igenom hela texten lika många gånger som det finns teman. Här kan listan över teman samtidigt 
behöva utvecklas och modifieras. 

5. Gör en slutgiltig benämning på och definition av varje tema. 
6. Sammanfatta materialet under varje tema med egna ord. Ta gärna med ett eller ett par belysande 

citat eller konkreta exempel för varje. Det är detta (eventuellt inklusive steg 7) som utgör resultatet 
i rapporten. 

7. (Utveckla en teori genom att relatera dina teman till varandra så att det blir en sammanhängande 
helhet.)  
(Langemar, 2008, s. 128)  

En deduktiv del av arbetet var att intervjuguiden skapades utifrån tidigare forskning. Till 
exempel att prestationsångest skulle vara vanligare hos tjejer än hos killar som tidigare 
forskning hävdade undersöktes genom den öppna frågan ”Vad utmärker eleverna som visar 
prestationsångest?”. Detta kan menas vara en ledande fråga på så sätt att den antyder att det 
finns något som utmärker elever med prestationsångest, samtidigt som frågan dock inte direkt 
antyder vad det skulle vara. I steg tre av Hayes modell användes induktiv TA på så sätt att de 
preliminära teman som användes var dåvarande övergripande rubriker från bakgrundsdelen, 
nämligen ”definition och orsaker”, ”manifestation” och ”hantering och förebyggande”. Detta 
kan ha påverkat författarens förutfattade meningar kring materialet, men ansågs fördelaktigt 
då det omfattande materialet blev väsentligt mer greppbart i analysen. Hantering och 
förebyggande delades i resultatet till sist upp i två enskilda avsnitt för att göra materialet mer 
lättläst.  

Induktiv TA användes för att skapa teman under de övergripande rubrikerna där olika mönster 
i informanternas svar identifierades. I exempelvis förebyggandeavsnittet identifierades i steg 
fyra av Hayes modell följande teman: Gruppsamtal, Marginaler/Förarbete, Rörelseschema/
Fysiskt schema, Mental förberedelse, Visualisera, Avdramatisera/Tillåtande miljö, 
Förberedda strategier (ifall något blir fel), Elevens ansvar, Hitta struktur och Positiv 

!  9



förstärkning. Dessa sammanfattades i steg fem till slutliga teman genom att ställa de jämsides 
och identifiera gemensamma nämnare. Resultatet blev då följande teman: Praktisk 
förberedelse, Mental förberedelse och Tillåtande miljö.  

3.Resultat 

3.1 Definition och uppkomst 

3.1.1 Olika nivåer 
Prestationsångest betraktades som ett svårdefinierat begrepp med många sidor. Flera 
respondenter beskrev att det kan finns olika nivåer eller grader av prestationsångest och att de 
olika graderna kan benämnas med angränsande begrepp. Exempel på ord som användes var 
nervositet, scenskräck, stress, riktig ångest, starkt missnöje och besvikelse samt 
prestationsönskemål. Intervjuperson A beskrev också att en djupare nivå av prestationsångest 
kunde bottna i låg självkänsla. ”Det jag upplever oftast det är dålig självkänsla. Att man inte 
riktigt vet vem man är i förhållande till musiken, texterna” (intervjuperson A). Intervjuperson 
A sade att prestationsångest var vanligt bland hens elever och att en stor del lektionstid 
användes för att lösa problem relaterade till prestationsångest, med hjälp av olika strategier. 
Intervjuperson A förklarade att elever och sångare med prestationsångest är i gott sällskap då 
de flesta professionella musiker också drabbas av prestationsångest, enligt hen, men att det tar 
en annan form hos dem. Där handlar prestationsångesten snarare om att försvara en position, 
att leva upp till sin plats snarare än rädslan att inte lyckas nå dit. Intervjuperson C beskrev 
prestationsångest som starkt missnöje och besvikelse hos eleven över att inte nå den nivå den 
anser att den borde nå. 

Överlag upplevde informanterna att prestationsångest hos sångelever i olika nivåer var något 
de ofta kom i kontakt med. Intervjuperson A uppskattade att ungefär tre fjärdedelar av hens 
elever drabbades av olika grader av prestationsångest. Intervjuperson D definierade den 
högsta nivån av prestationsångest som riktig ångest och tillade att det var ytterst få som 
upplevde så stark prestationsångest, medan nervositet var vanligt. ”En del pratar mycket om 
att de är nervösa, men om man har riktig prestations-ångest. Alltså prestations-ångest. Då är 
ju inte det att jämföra med nervositet. Då bryter de ju oftast ihop” (intervjuperson D). 
Intervjuperson A var ensam om att yttra idén att det kunde finnas en så pass hög nivå av 
prestationsångest att sångaren kanske ej bör framträda överhuvudtaget. ”Är man liksom för 
skräckslagen och alltid har totalångest då kanske man inte hör hemma på scenen, då kanske 
man inte ska uppträda”. Det var dock oklart huruvida detta var hypotetiskt eller ej. 
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Intervjuperson A och B beskrev att någon nivå eller form av prestationsångest hör till 
utvecklingen och att det är oundvikligt. Intervjuperson A beskrev människan som ett flockdjur 
som vill passa in och att människan försöker åstadkomma det genom att söka efter ”rätt” 
beteende och utseende. Detta kunde skapa en osäkerhet och rädsla för att inte passa in som 
kunde leda till prestationsångest. Intervjuperson B trodde att det kunde vara nedärvt att 
människor generellt uppfattar blickar som värderande och att det känns jobbigt. 
Intervjuperson B ansåg att press från till exempel betyg kunde gynna elevens utveckling och 
att det kunde fungera som drivkraft. 

 Vill de ha ett A, då måste de ha framträtt på en offentlig konsert. Så det kan ju också vara en drivkraft, för  
 en del är ju det en drivkraft att piska sig själv till att ändå göra det fast de inte vill.  
 (Intervjuperson B) 

3.1.2 Förväntningar och otillräckliga marginaler 
Intervjuperson A pratade om att som sångelev eller sångare inte ha tillräckliga marginaler i de 
stycken eller låtar som sångaren lärt sig. Dessa marginaler menade intervjuperson A kunde 
vara en av huvudorsakerna till att sångaren får prestationsångest. Intervjuperson B angränsade 
till detta när hen betonade vikten av att vara förberedd som sångare och att vara oförberedd 
och osäker på det som ska framföras kan leda till prestationsångest. Intervjuperson C hade 
erfarenhet av att elever inte räknade in sina låtar och därmed fick ett annat tempo från kompet 
än hen ville ha och att det ledde till osäkerhet. Intervjuperson C menade att sångaren skulle ha 
varit förberedd på att räkna in tempot och eventuellt uppmana bandet att korrigera tempot om 
det behövdes. Att inte ha tillräckliga marginaler kunde också innebära att sångaren befinner 
sig utanför zonen av vad hen känner sig bekväm med att sjunga genremässigt, beskrev 
intervjuperson A. Att gå utanför sin säkerhetszon och sjunga romanssånger kunde till exempel 
skapa prestationsångest, menade hen, även om sångaren skulle vara van vid andra klassiska 
inriktningar. 

Flera informanter pratade om att prestationsångest hängde ihop med förväntningar från olika 
håll och sågs av flera som en betydande orsak till att sångelever drabbades av 
prestationsångest. Förväntningarna kunde bland annat komma från eleven själv, beskrev flera 
informanter. ”’Prestation’ blir ju mycket ens egen uppfattning av vad man tror att man kan 
klara av vid press” (Intervjuperson A). Intevjuperson B beskrev prestationsångest som rädslan 
för att inte prestera så bra som man önskar och/eller vet att man kan. Det kunde också handla 
om att ställas i en situation där sångaren upplevde att hen har blickar på sig som känns 
värderande och att sångaren i det läget är rädd för hur den egna prestationen kommer att bli, 
menade intervjuperson B. Intervjuperson A beskrev på ett liknande sätt att prestationsångest 
möjligtvis var att inte tro att man kan leva upp till sina förväntningar eller till andras 
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förväntningar. Förväntningarna beskrevs ibland som önskningar och ibland som krav. 
Förväntningarna kunde komma från eleven själv eller från andra såsom föräldrar, lärare och 
kompisar, menade intervjuperson A.  

 Ju mindre eleven känner sin lärare desto större är risken att ha prestationsångest, eftersom man inte vet   
 vad som förväntas av en riktigt. Att man ska gå in där och bli ’kritiserad’ [av läraren] - med    
 citationstecken. […] oftast när man är lite yngre.  
 (Intervjuperson D) 

Flera av informanterna menade att internet har gjort det lättare att jämföra sig med andra 
sångare och att detta i sin tur har ökat förekomsten av prestationsångest för att eleverna är 
rädda att inte räcka till. ”Jag tror mycket av kärnan är det här att man jämför sig och ser andra 
hela tiden och är rädd att inte hålla måttet” (Intervjuperson A). Tidigare var sångaren tvungen 
att gå på en konsert för att jämföra sig med andra, medan vem som helst idag kan hitta 
filmklipp online på professionella sångare och mindre kända sångare från till exempel 
talangprogram, beskrev intervjuperson A. Dessutom är det lättare att hitta musik på 
streamingtjänster. Intervjuperson C lade även till att sociala medier kunde bidra till att 
sångaren jämför sig mer med andra sångare än tidigare. 

Flera informanter trodde att prestationsångest hos sångelever (och eventuellt sångare 
generellt) har förvärrats i takt med utvecklingen av internet och hur det används. Tjänster som 
till exempel youtube gör det lättare att jämföra sig med andra sångare som elverna ser online. 
Före internets genomslag var sångaren tvungen att gå på en konsert för att höra någon sjunga, 
medan sångaren idag har näst intill obegränsad tillgång till olika videoklipp av sångare såväl i 
olika talangprogram eller inspelningar av professionella sångare. 

Intervjuperson D beskrev ovana som en orsak till prestationsångest och att sångeleven därmed 
är ovan att styra sina känslor i samband med framträdande. Senare i intervjun ställde sig dock 
intervjupersonen tveksam till om det stämde när hen tog upp sig själv som exempel på att en 
erfaren sångare kan känna stark prestationsångest för att den känner att förväntningar från 
andra är högre, speciellt på sångpedagoger. 

 Fast å andra sidan - jag tycker att det är skitjobbigt att stå på scenen nu, mycket värre än jag gjorde för   
 tio år sedan. När jag ska upp på scenen då förväntas det att det blir jäkligt bra, med så många år på nacken 
 som sångare, artist, sångpedagog, då ska man ju sjunga väldigt bra. […] Nu är jag ju trots allt så pass van  
 så att jag kan hantera det, men den finns ju där och jag har tackat nej till gig, för jag tycker inte att det är   
 värt det. (Intervjuperson D) 

Enligt intervjuperson D kan elevens syn på sin roll vara en orsak till prestationsångest. 
Intervjupersonen problematiserade att eleven ser sig själv som elev och förespråkade istället 
för sina elever att i första hand se sig själva som musiker och sångare. Hen menade att om 
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eleven känner sig som elev snarare än som sångare så kan det leda till högre press på att vara 
duktig inför läraren och att göra ”rätt” inför läraren och att eleven därmed förminskar sig själv 
konstnärligt. Det var bra att göra som läraren säger, men viktigt att våga utforska sin egen väg 
och sitt eget uttryck, vidareutvecklade intervjupersonen. Detta gällde i synnerhet för elever i 
gymnasieålder och uppåt eftersom intervjupersonen inte hade undervisat yngre elever, 
avslutade hen resonemanget. 

Intervjuperson C beskrev att det för kvinnliga elever var ett problem som inte var begränsat 
till rollen som sångare utan att tjejer generellt tenderar att drabbas av prestationsångest i högre 
grad än killar och att en anledning till det var krav från samhället, dvs. både från andra 
kvinnor och män. Detta menade intervjupersonen var oberoende av ålder och sammanhang, 
det kunde gälla om man jämförde krav på mammor och pappor eller krav på gymnasieelever. 

3.1.3 Yngre, kvinnliga sångare och ”duktighetsfaktorn” 
Informant B och D uttryckte att det inte fanns en kategori av elever som drabbas av 
prestationsångest. Intervjuperson D menade dock att det inte gick att kategorisera elever som 
drabbas av prestationsångest medan intervjuperson B sade ”det finns inte en speciell kategori, 
det finns flera kategorier”. Vid andra tillfällen i intervjun tog intervjuperson D dock själv upp 
exempel på olika grupper som oftare drabbades av prestationsångest. Överlag kunde det 
utläsas att alla informanterna hade uppfattningar om vilka sångelever som oftare drabbades av 
prestationsångest och vilka som drabbades värre än andra. 

Intervjuperson B och D yttrade att prestationsångest på gymnasiet var vanligare bland elever 
som går årskurs ett än elever som går årskurs tre. Prestationsångesten minskar i och med att 
de blir tryggare i miljön ju längre de har gått på skolan, menade intervjuperson B. Yngre 
elever på gymnasiet drabbas av prestationsångest på ett annat sätt än äldre elever menade 
också intervjuperson D. Intervjupersonen jämförde elever i årskurs ett med elever i årskurs 
tre. Hos ettor finns det en vilja och ett sökande efter att göra rätt för att blidka läraren, menade 
hen. Treorna ansåg hen var mer nervösa inför att lyckas göra en så bra konsert som möjligt. 
Detta visade sig särskilt mot slutet av årskurs tre i slutproduktioner eller slutprojekt. 
Intervjuperson D använde prestationsönskemål som begrepp för att beskriva att treorna blev 
nervösa för att de själva ville göra bra konserter konstnärligt sett, till skillnad från ettorna som 
fick prestationsångest inför att göra ”rätt”. Det kunde tolkas från intervjuperson Ds svar som 
att konstnärskapet tog större plats hos elever i årskurs tre och att fokus skiftat från jaget till 
gruppens prestation. Samtidigt tog hen upp att ju mer kunskap sångeleven besitter desto mer 
saker finns det potentiellt att oroa sig för. 
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Alla informanterna beskrev att de trodde att prestationsångest var vanligare hos sångare och 
påverkade sångare mer än andra musiker. Alla fyra resonerade att rösten var något personligt 
och att det var lätt att sångare kände sig sårbara inför kritik. Intervjuperson C tyckte att hen 
märkte starkare, tydligare och mer frekvent prestationsångest hos sångare än andra musiker 
och jämförde med andra musiker som studerade sång som biämne. Intervjuperson D jämförde 
sångare och basister och trodde inte att basister grät lika ofta som sångare. Att sångaren 
identifierade sig så mycket med sitt instrument kunde vara för att instrumentet var internt och 
användes i samtal och andra delar av livet, resonerade intervjuperson D. Intervjuperson A 
tänkte att sångare var känsligare för stress för att det påverkade deras instrument starkare. 
”Stresspåslaget är väl extra känsligt för sångare kanske, just för att det påverkar andningen 
mycket. Pulsen blir väldigt hög” (Intervjuperson A). 

Intervjuperson B och D beskrev att de själva har haft stora problem med prestationsångest 
som sångare. Intervjuperson B beskriver hur hen har använt strategier för att överkomma sin 
egen prestationsångest och hen förmedlar dessa till sina elever. Att intervjuperson B hade 
egna erfarenheter av prestationsångest och att det låg nära hade fungerat som inspiration och 
drivkraft till att hjälpa elever som också drabbades av det, beskrev hen vidare. 

Flera av intervjupersonerna sade att de upplevde och trodde att prestationsångest var vanligare 
hos tjejer än hos killar. Mellan raderna kan det tolkas som att alla fyra informanter delade den 
uppfattningen. Vidare uttrycktes att prestationsångesten som drabbade kvinnor var av högre 
grad, det vill säga att den drabbade individerna värre och påverkade dem mer. Flera 
informanter uttryckte att detta förhållande mellan kön och prestationsångest inte var knutet till 
ålder; det gällde bland ungdomar såväl som vuxna. Det framgick bland annat i specifika 
exempel som sångpedagogerna tog upp och generella tankar om vem som drabbas av 
prestationsångest. Intervjuperson A, exempelvis, uttryckte att prestationsångest var vanligare 
bland kvinnliga elever än manliga och att detta gällde generellt i alla åldrar, ej specifikt för 
viss ålder samt att det i hens erfarenhet drabbade kvinnor starkare. 

Intervjuperson D uttryckte själv tydligt att hen inte trodde att kön eller stämbandslängd hade 
ett samband med prestationsångest. Reflektionen yttrades utan att intervjupersonen fått en 
direkt fråga om kön utmärker elever med prestationsångest. I exemplen på prestationsångest 
som Intervjuperson D tog upp där kön specificerades talades det dock enbart om kvinnliga 
elever. I de andra intervjuerna var det också antingen kvinnliga elever eller ospecificerat kön 
på eleverna i sångpedagogernas exempel. Intervjuperson C tog upp synen på samband mellan 
tjejer och prestationsångest redan i början av intervjun i fråga om vad prestationsångest hos 
elever var för hen. 
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 Jag tänker på tjejer framförallt och tjejer på gymnasiet. Och det innebär att de både jämför sig väldigt   
 mycket med andra men också har en hög ribba vad det gäller de själva.. att de vill prestera sitt bästa hela  
 tiden och blir väldigt missnöjda och besvikna när det inte gick precis lika bra på konserten som det gick   
 på den bästa sånglektionen.  
 (Intervjuperson C) 

Intervjuperson C poängterade att hen inte träffar lika många manliga sångare i sin yrkesroll, 
eftersom hen menade att det är få killar som går sånginriktning på gymnasiet där hen jobbade, 
även om hen upplevde att det blir fler och fler på Kulturskolan. ”Det är ju flest tjejer på sång, 
och det finns ju några tjejer bland instrumentalisterna också, men det är så uppdelningen ser 
ut - det är fler killar som spelar instrument.” Hen menade ändå att prestationsångesten inte 
märktes lika tydligt på killarna som på tjejerna, samtidigt som det förmodligen fanns olika 
nivåer av prestationsångest hos killar också. ”Det är lätt att generalisera, men det är klart om 
jag skulle jobba på en skola där det bara var killar som sjöng, så skulle man såklart se 
skillnader, tror jag, mellan dem” (Intervjuperson C). 

Intervjuperson C tog upp ett tillfälle från samma morgon som intervjun skedde då hen haft 
gruppundervisning i sång. Då sade de kvinnliga eleverna själva att prestationsångest inte 
enbart gällde sången. ”’Det är ju för tjejer generellt i allt man gör. Alltså utseendet, och hur 
man sjunger och hur duktig.. hur man presterar i skolan och så’. Det tyckte de.. det kände de 
och det tror jag också” (Intervjuperson C). 

Den första reflektionen från Intervjuperson A var att alla nog kan drabbas av prestationsångest 
fast på olika nivå, men sedan beskrev hen att högpresterande elever som vill vara ”duktiga” 
oftare drabbas av prestationsångest för att de har höga krav på sig själva. 

 Det är väl den här ”duktighetsfaktorn” där, att man vill känna att man klarar av saker. Många är ju   
 högpresterande, [de vill] känna att de kan leverera oavsett om det är sång eller alla andra saker.    
 Man ska vara bäst helst. (Intervjuperson A) 

Intervjuperson B sade också att högpresterande elever oftare drabbas av prestationsångest och 
sade också att dessa elever vill vara duktiga och vill ha bra betyg i alla skolämnen samt att de 
inte är nöjda om det inte blir det bästa resultatet även om de ofta når dit. Hen tog upp att 
prestationsångesten hos eleverna som är ”bra” eller har hög närvaro i sitt framträdande kan 
uppstå för att de lever sig in mer i situationen och att den på så sätt blir kraftfullare och 
upplevs mer läskig. 

Alla informanter delade meningen att de som drabbades av prestationsångest ofta hade 
djupare problem med låg självkänsla och var allmänt blyga i flera sammanhang, som tidigare 
nämnt av intervjuperson A. Intervjuperson B, C och D uttryckte också detta. ”Det genomsyrar 
hela deras skolgång, det är inte bara sången, utan de upplever ju det här i alla ämnen oftast, 
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teoretiska ämnen också” (Intervjuperson C). Intervjuperson D sade att de som bryter ihop på 
grund av prestationsångest var få och att det var vanligare med nervositet, särskilt i samband 
med ovana. ”De här som bryter ihop är ju inte så många. De har oftast någon slags ångest i sin 
vardag eller i bagaget (Intervjuperson D). 

3.2 Manifestation hos elever 

3.2.1 Olika sammanhang 
Prestationsångest i olika nivåer kunde uppstå i olika situationer beroende på individen. 
Intervjuperson B och D delade erfarenheter av att gymnasielever i första ring kände 
prestationsångest under individuella sånglektioner, beroende på att de inte kände läraren lika 
väl som elever som gick sista året. Enligt intervjuperson C var eleverna ofta rädda för att 
pröva saker med sin röst för att de var rädda för att rösten skulle ”spricka”. Intervjuperson D 
tyckte att det gick att se och höra successivt om eleverna byggde upp en nervositet inför ett 
språng medan de sjöng. Intervjuperson B sade att eleverna var rädda att bli placerade i fack 
som ”dålig” eller ”bra” sångare när de var nya i privatlektionen. 

I gruppundervisning var det vanligt att eleverna tyckte att det var läskigt att framföra låtar 
inför varandra för att de var rädda att göra bort sig, sade intervjuperson C. Det kunde visa sig 
genom att eleverna kom med ursäkter som att de inte hade förberett sig för att de inte trodde 
att de skulle göra bra ifrån sig. 

När det var sångprov kunde eleverna få prestationsångest för att de var rädda att nervositeten 
skulle ta över under framträdandet, sade intervjuperson B. Eleverna var rädda att visa något 
som inte alls stämde överens med den prestation som de i andra sammanhang kunde nå, enligt 
informanten. Inför obligatoriska redovisningar med andra elever som publik var många elever 
nervösa, sade intervjuperson B och D. Det förekom att elever inte dök upp till provet på grund 
av prestationsångest, enligt intervjuperson B. 

I konsertsammanhang var prestationsångesten oftast klart starkast inför konsert snarare än 
under eller efter konsert, enligt intervjuperson A och D. Det var ytterst sällan en elev avbröt 
framträdandet och sprang ut under konsert, menade båda informanterna. Intervjuperson B 
sade att eleverna kunde känna att det var jobbigt att framträda i konsertsammanhang för att de 
kände sig utlämnade. 
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3.2.2 Synliga och icke synliga markörer 
Alla informanter beskrev olika synliga, fysiska markörer hos eleverna som gjorde att läraren 
kunde veta eller ana att eleven upplevde någon form av prestationsångest. Vid den högsta 
nivån av prestationsångest syntes den tydligt utåt, menade intervjuperson D. Då ”bröt eleven 
ihop” och började gråta, det vill säga att eleven överrumplades av prestationsångesten. Om 
eleven kunde förutsäga fem minuter innan att en ångestattack var på väg så var det inte 
relaterat specifikt till sång utan ett diagnostiserat problem som eleven kämpade med, menade 
intervjuperson D vidare. Även intervjuperson A talade om tydliga signaler så som att gråta 
eller springa ut ur rummet. Informanten menade också att det gick att se att eleven inte var 
”bekväm”. Intervjuperson D beskrev flera fysiska markörer så som att andningen förändrades 
på sätt att det blev svårare att sjunga, till exempel i ansatser (starter på sångfraser). 
Informanten kunde höra på eleverna att andningen lät ansträngd, att musklerna spändes och 
att blicken ”försvann bort”.  

Intervjuperson C talade också om anspänningar och att det ofta gick att se på eleverna om de 
kände prestationsångest. Fysiska markörer var att eleverna spände kropp, käkar och tunga och 
drog upp axlarna samt att de inte vågade gapa när de sjöng, var intervjuperson C:s erfarenhet. 
Informanten tog upp ett exempel på en elev som uppvisat tydliga fysiska markörer under 
lektion. ”Så det märks, hon blev också sådär att hon såg jätteobekväm ut i rummet och tittade 
bort och vände sig bort. Så det syntes att hon var väldigt obekväm, [hon] blev nästan 
tårögd” (Intervjuperson C). När eleverna framförde låtar under grupplektioner märkte 
intervjuperson C om den som framförde inte vågade ta ögonkontakt, blundade ofta eller 
tittade åt ett annat håll än där publiken satt. Om det fanns någon som kompade kunde en 
synlig markör vara att eleven tittade på kompet hela tiden under framförandet, fortsatte hen. 
Vissa elever rörde sig på ett omedvetet sätt som visade att de inte var så ”närvarande”, ansåg 
intervjuperson C. ”Alltså till exempel står och stampar fram och tillbaka eller gör saker med 
armen eller handen, ’tics' kan man väl kanske inte kalla det, men sådana 
rörelser” (intervjuperson C). 

I samtal på gruppnivå och individnivå kunde det ofta framkomma om elever kände 
prestationsångest, sade intervjuperson A, B och C. Eleven kunde själva ta initiativ och säga 
om något var jobbigt, det hände särskilt inför konsert, sade intervjuperson B. Då kunde 
eleverna verbalisera sin rädsla för vad andra skulle tycka om deras framträdande. 
Intervjuperson A förklarade att hen inför konserter pratade om prestationsångest och sedan lät 
eleverna få ordet. Då talade eleverna ofta själva om sina känslor och tankar inför uppspel. I 
enskilda samtal lyckades vissa dölja negativa känslor, men om informanten initierade att prata 
om det brukade det framkomma genom att eleven vågade berätta. Intervjuperson C sade att 
många av hens elever var uppriktiga och talade om hur de kände, men det kunde också 
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framgå att eleven drabbades av prestationsångest för att det märktes att de var ovilliga eller 
rädda att pröva nya moment. 

3.2.3 Svårt för eleverna att själva hantera 
Eleverna reagerade och hanterade själva sin prestationsångest på olika sätt, beskrev 
informanterna. Informanterna talade om att eleverna tog till flykt, undvikande, berättade för 
läraren, blev arga eller var rådlösa. Intervjuperson B beskrev att eleven ofta inte visste hur den 
skulle hantera situationen och att det var något läraren behövde hjälpa eleven med. 
Intervjuperson A och D pratade om att eleven ibland slutade sjunga, men det var oftast under 
individuella lektioner. Intervjuperson A och intervjuperson C använde ordet ”flykt” eller att 
eleven ”flydde” från situationen. En del kunde bli dramatiska och springa ut, beskrev 
intervjuperson A. De kunde också vägra att vara med, när konserten väl närmade sig, hade 
intervjuperson B och C erfarit. 

 Sedan finns det ju de också som hanterar det genom någon slags flyktsyndrom, att de bara vägrar ta till   
 sig. De har bara bestämt sig att ”Näej men jag kan inte det här, jag är alltid jättenervös och det kommer   
 gå så dåligt. Jag har aldrig hittills klarat av att sjunga på konsert, varför skulle jag göra det nu?"  
 (Intervjuperson C) 

Vissa elever hanterade prestationsångest genom att berätta eller uttrycka sina känslor för 
läraren, sade intervjuperson C och D. Detta gjorde det lättare att komma med tips om hur de 
skulle förbereda sig och eleverna var då mer mottagliga för hjälp, beskrev intervjuperson C. 
Intervjuperson D sade att en del elever pratade mycket om att de var nervösa. Både 
intervjuperson C och D sade att vissa elever kunde ”bita ihop” på scenen men visa efter 
framträdandet att de upplevde det som jobbigt. Intervjuperson C hade erfarit att eleven kände 
prestationsångest inför en svår övning och uttryckte det som frustration och irritation. 
Intervjuperson C beskrev det som att eleven nästan blev sur på informanten och uttryckte 
”men jag fattar inte hur jag ska göra” för att att eleven inte var nöjd med sin prestation fast 
informanten ansåg att eleven utförde övningen väl. 

3.3 Hantering 

3.3.1 Stegvisa moment 
Flera av informanterna pratade om att ge eleven olika alternativ gällande om och hur man 
ville gå vidare eller fortsätta när man väl kände prestationsångest. Informanterna beskrev 
också erfarenheter där det givit resultat att introducera framförandemoment steg för steg. 
”Man ger olika möjligheter för de att närma sig det här med att uppträda och så får man se hur 
långt det går för varje gång” (intervjuperson B). Att till exempel låta eleverna välja en låt som 
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de tyckte skulle passa för en konsert, men att i det första tidsspannet, beroende på hur lång tid 
läraren hade på sig, lämna det öppet om eleven när konsertillfället närmade sig ville delta. 
Intervjuperson B tog upp ett exempel på en elev där processen handlat om att ”lirka 
efterhand” och att ett år i taget ta olika steg för att närma sig att stå på scenen. Solosång inför 
andra elever var ett vanligt moment i Intevjuperson D undervisning, förklarade hen. Dock var 
det vanligt, framförallt i årskurs ett på gymnasiet, att ta det stegvis till ett framträdande. 
Informanten beskrev att det var mycket tårar i ettan och att eleverna inte vågade sjunga för 
varandra, vilket de då inte behövde. Till slut, runt tillfälle tre som de hade uppsjungning inför 
varandra så kanske eleverna kunde sjunga en hel låt för någon annan i sin klass, beskrev hen. 

Intervjuperson B beskrev mer utförligt ett exempel på en elev, som var ”duktig och 
intresserad”, där intervjupersonen i steg ett frågade om eleven ville vara med på 
solosångkonsert, alltså introducerade idéen av att framträda på en scen. Första året sade 
eleven nej direkt och andra året valde eleven och informanten en låt tillsammans att eventuellt 
uppträda med. Eleven skulle få öva med pianist, men gick aldrig till pianisten. Året därpå 
uppnåddes steget att eleven valde en låt och tog med den till pianisten, men eleven drog sig 
senare ur för att pianisten spelade ”konstigt”, enligt hen. Med andra ord kompade pianisten 
inte på det sätt som intervjuperson B brukade spela vilket skapade osäkerhet hos eleven. 
Tredje året hade intervjuperson B förberett eleven mentalt på att förmedla till pianisten vilket 
komp eleven önskade och att det kanske inte blir exakt så som det komp hen var van vid. 
Någon gång drog eleven sig ur på konsertdagen, men efter att ha uppträtt första gången tog 
eleven själv initiativ till fler uppträdanden och blev också tillfrågad av andra att medverka. 
Intervjuperson B beskrev det som att eleven fick ”blodad tand”. Hen beskrev vidare att när 
eleven väl framträtt märkte informanten att eleven var en ”scenisk person” med mycket 
uttryck i sitt framträdande. En huvudfaktor för att en sådan process skall bli lyckad var enligt 
Intervjuperson B att eleven inte känner sig tvingad att framträda genom att man ger eleven 
möjligheten att dra sig ur när eleven själv vill. Informanten trodde vidare att de flesta elever 
egentligen vill framträda men att de är rädda för det. Det gick att tolka det som att hen drog 
den slutsatsen baserat på sin personliga erfarenhet av att vilja stå på scenen och samtidigt vara 
rädd för det. 

3.3.2 Kommunikation kring oro 
En del av informanterna beskrev att de ibland använder sig av samtal som hanteringsmetod 
snarare än mer direkta handlingar som att rikta fokus någon annanstans. Intevjuperson C sade 
att det fanns olika hanteringstekniker, men när eleven själv berättar hur den känner var det 
lättare att komma med tips och dylikt. 

!  19



En hanteringsstrategi som intervjuperson D tog upp för högre grad av prestationsångest var att 
läraren tog eleven avsides och sedan lät eleven välja hur de skulle gå vidare. Informanten 
beskrev att hen brukade erbjuda eleven ett tyst rum med låg belysning för att kort stämma av 
elevens status och behov. Det lämnades upp till eleven om denne sedan ville ha sällskap av en 
kompis eller vara själv i rummet. 

De gånger någon elev haft sådan hög grad av prestationsångest att de brutit ihop i samband 
med konsert var ytterst få och då handlade det alltid om gymnasieelever, i intevjuperson D:s 
erfarenhet. Under 17 år gick de tillfällena att räkna på en hand och slutade alltid med att 
eleven till sist sjöng på scenen och tyckte att det var jättekul, fortsatte hen. Vid de tillfällena 
beskrevs att informanten tagit eleverna åt sidan, satt de i ett avskilt rum i lugn och ro och 
släckt lampan. Det har då inte handlat om långa samtal, utan om att intervjuperson D förklarat 
för eleven att hen förstått att eleven haft en svår upplevelse och erbjudit eleven olika 
alternativ, däribland att prata om eleven själv vill eller att ta dit en vän. 

 Man initierar att prata på en gång först, men sedan så får man låta de sitta i ett mörkt rum för sig själva en  
 stund och andas och göra det de tycker att de behöver just då. Gå ut och gå, lyssna på annan musik eller   
 ha en kompis där som håller i handen och masserar. Jag har ingen erfarenhet av att jag behöver sitta i flera 
 timmar och prata. Att se eleverna och bekräfta de i det, det tror jag räcker långt. För de kommer samla sig  
 själva. 
 (Intervjuperson D) 

3.3.3 Byte av fokus 
Under pågående sånglektion sade flera av informanterna att de gör en annan övning för att 
avvärja prestationsångest hos eleven som är på väg att ta form. För intervjuperson A var det 
olika från situation till situation om det gick att fortsätta lektionen efter en stund eller ej.  

 Just rösten är så känslig, den tål inte kraftiga fysiska reaktioner. Då slutar den att fungera, andningen blir  
 låst, liksom stockar sig i halsen. Så det går ju ofta inte att fortsätta sjunga då. Utan då får man avbryta och 
 börja prata en stund om det, vad som hände. Ibland så kan man komma igång efter tio minuter och ibland  
 är det bättre att avsluta då och prata och försöka komma till rätta. 
 (Intervjuperson A) 

Intevjuperson C sade också att hen ibland bryter av för att göra någonting helt annat än det 
som orsakade stress eller prestationsångest. Det kunde innebära att sjunga ett annat stycke 
eller byta övning. Att sjunga efter noter ingick i intervjuperson C:s undervisning, vilket 
många elever tyckte var jobbigt. Hen beskrev att det kan låsa sig för eleven och att 
informanten då tar en paus från notläsningen och tar fram en annan övning, men detta ansåg 
hen vara en tillfällig lösning. Brytstrategin var framförallt användbar vid lektionstillfällen, 
ansåg intervjuperson C. Då kunde hen ge eleven respons som till exempel att eleven hade ”bra 
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teoretisk koll i notläsningen men att det inte riktigt rimmade med elevens gehör”, innan hen 
bytte från notläsningsövningen till att sjunga en låt. 

Intervjuperson D förklarade på liknande sätt att hen genom sin långa erfarenhet kunde se på 
återkommande elever när ångest började byggas upp och styra av det innan en högre nivå av 
prestationsångest uppnåddes. Det kunde till exempel märkas på elevens ansats att det fanns 
problem med andningen och då kunde informanten byta fokus och börja prata om något annat 
för att undvika prestationsångest hos eleven. Det kunde märkas så långt som cirka 30 
sekunder innan det inträffar beskrev Intervjuperson D och om sångpedagogen avbröt 
tillräckligt tidigt så gick det att fortsätta lektionen som vanligt kunde det tolkas som. 
Informanten tog upp en elev i andra ring som exempel där hen kunde läsa av under pågående 
sångfras om eleven inte var nöjd med sin insats och att hen visste att eleven skulle tänka på 
och störas av det under hela nästa vers. Då bytte informanten fokus och pratade om ett annat 
moment i sången, ibland rytmisering och ibland gav läraren beröm och frågade samtidigt om 
skäl till val av ton. "Man styr henne till att tänka på andra musikaliska parametrar som inte 
handlar om en klang där hon inte tyckte att den var perfekt” (intervjuperson D). Det var också 
en avvägning att ibland utmana eleven att ta sig förbi stressmomentet i alla fall genom att inte 
avbryta, beskrev intervjuperson D vidare. 

3.3.4 Peppande 
Intevjuperson B beskrev att hen vid vissa tillfällen peppade elever till att framträda trots att de 
upplevde prestationsångest. Eleven skulle inte känna sig tvingad om ångesten blev för stark, 
men det var bäst i flera fall att ändå framträda, ansåg informanten. Det var bättre att försöka få 
eleverna till att ändå framträda, men att möjligheten fanns till att det får gå dåligt, beskrev 
informanten i jämförelse med att inte framträda alls. Vid ett tillfälle sade en elev att hen inte 
ville vara med på ett duettnummer tio minuter innan konsert för att hen kom av sig under 
genrepet. Då försökte intervjuperson B peppa och övertala eleven genom samtal. Informanten 
gav olika alternativ som att de kunde avbryta framträdandet, eleven kunde gå iväg och läraren 
kunde hjälpa till genom att ge ny startton. I exemplet spelade det också in att duettpartnern 
inte skulle få sjunga om numret ströks ur konsertprogrammet, vilket motiverade eleven till att 
ändå framträda. När eleven sedan ändå framträdde kom hen ihåg mer än under repetitionen 
och läraren bedömde det som att framträdandet blev märkbart bättre om än inte felfritt. 

 Man måste ha möjligheten att det ska gå helt åt skogen, att det är okej. Att [läraren] tycker att det är okej,  
 att [eleven] tycker att det är okej, att det inte är någon katastrof - för det är ju det som man är mest rädd   
 för att det bara ska totalt.. så.. Men att ge den möjligheten; ”det får ske.. du kan göra det igen”.   
 (Intervjuperson B) 

!  21



Intervjuperson B ansåg att om eleverna undviker att framträda så kan det vara svårare att 
komma framåt i sin utveckling och att nivån av prestationsångest blir högre för varje gång 
eleven skjuter upp att framträda. Framträdanden var något som sångelever kommer stöta på 
flera gånger under utbildningens gång, förklarade informanten vidare. Intevjuperson D 
nämnde att det kan vara svårt som sångpedagog att avgöra när man ska peppa eleven att pröva 
något obekvämt eller utmanande och när man ska låta eleven göra något den är bekväm med 
för att finna trygghet. 

3.3.5 Avdramatisering 
Att avdramatisera var en strategi som informant A, B och C tog upp att de använde sig av. Om 
det fanns några lektioner kvar innan konserttillfället kunde intervjuperson B fråga vad eleven 
tyckte var jobbigt eller vad eleven var rädd skulle gå fel och eventuellt föreslå olika aspekter 
som var vanligt att sångare oroade sig för. Intevjuperson A frågade på liknande sätt eleven vad 
det värsta var som kunde hända och om det verkligen var så farligt att eleven skulle låta sig 
hindras av det från att framträda. Intervjuperson B ansåg att den som framträdde inte kunde nå 
sin fulla potential om den inte tillät att framträdandet inte blev bra. Detta var en svår 
balansgång då den som framträder naturligtvis inte vill att framträdandet ska bli dåligt men 
den behövde ändå tillåta att den risken fanns, resonerade informanten. Om den som 
framträdde hade inställningen att det måste gå bra ansåg informanten att då håller man sig 
ofta inom ett mellanområde där framträdandet aldrig kanske blir superbra, men det blir heller 
inte riktigt dåligt. Erfarenheten av att ha ”misslyckats" och att sedan ha varit okej med det 
kunde leda till friare och bättre framtida prestationer, menade intervjuperson B.  

 Man försöker visa att det är okej, att det får vara så. Man får komma av sig, det behöver inte vara en big   
 deal. Och jag brukar också tala om när man själv har haft konserter med kända artister som har kommit av 
 sig. Det kan hända vem som helst. Det handlar inte om att man är bra eller dålig. Det kan hända vem som  
 helst och så får man bara lösa det. Man får säga ”oj då, nu blev det såhär”, men att inte låta det hindra en.  
 I alla fall inte totalt stänga dörren för det.  
 (Intervjuperson B) 

Intervjuperson C brukade också uppmana sina elever att acceptera negativa känslor. Hen 
pratade med eleverna om att nervositet bara är en känsla och att det inte är farligt. Att inte 
acceptera sin känsla kunde förvärra situationen istället för att eleven stannade upp i känslan en 
stund tills den accepterat att den existerade, menade hen. Informanten brukade även säga till 
eleverna att nervositet är en känsla av att någonting är viktigt. Det kan tolkas som att 
informanten menade att känslan avdramatiseras om eleven förstår varför den är där. 
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I lektionssammanhang brukade intervjuperson C även avdramatisera förväntningar. 
Informanten förklarade för eleverna att det tar tid att nå slutmålet med en sångövning och att 
förväntningen från lärarens sida inte är att eleven ska bemästra övningen på en gång. 
Informanten mötte bland annat elever som var missnöjda med att inte klara en skarvövning, 
som handlade om att smidigt byta mellan register. Då förklarade informanten för eleverna att 
till exempel registerbrott var något som hen själv arbetat med mycket och att vissa av 
övningarna var samma övningar som informanten jobbat med till och med under tiden som 
student på Musikhögskolan. Informanten kunde sedan jobba med något annat för att i slutet 
återkomma till att prata om förväntningar och betona att en övning kan vara eleven till nytta 
under många år. På liknande sätt brukade intervjuperson B förklara för högpresterande elever 
att de går en utbildning där de befinner sig för att öva och lära sig för att få dem att slappna av 
i tanken att de inte behöver vara ”klara” även om de ofta befann sig på en hög nivå. 

3.4 Förebyggande 

3.4.1 Praktisk förberedelse 
Informanterna lyfte fram flera praktiska förberedelser som kunde fungera i förebyggande 
syfte mot prestationsångest. I samband med praktiska förberedelser talades det även om 
fysiska scheman och förberedda hanteringsstrategier. För att understödja förarbetet ställde 
intervjuperson C frågor till sina elever som till exempel: ”Hur ska du göra när du ska lära dig 
den där texten, har du några strategier för det?”. Intervjuperson A pratade om marginaler som 
orsak till prestationsångest och då föll det sig logiskt att prata om marginaler i samband med 
förebyggande. Informanten pratade om att skapa marginaler genom noggrant förarbete för att 
känna sig trygg på scenen. Att skapa marginaler kan här förstås som att vara så pass förberedd 
så att risken för att något går fel minimeras. Intervjuperson A underströk vikten av att eleven 
kunde materialet, förstod texten och att eleven förberedde sin roll i musiken. Texten var av 
särskilt betydelse, menade hen. Eleven bör ha förberett sig så pass väl så att denne har gjort 
texten till sin, genom att bland annat ha ställt relevanta frågor kring texten (vem, vad, varför 
och hur). Det primära var kommunikationen mellan musiken och sången och den som framför 
bör åsidosätta sin egen person på scenen för att det ska bli bra, förklarade informanten. 
Sångpedagogens roll i detta var att stötta förarbetet och se till att ”allt sitter” så att eleven 
kunde känna sig trygg i sin roll, menade intervjuperson A. Det var viktigt att hitta struktur i 
hur man ska öva och hur mycket man ska öva, sade hen. Informanten lade också till att det 
kunde ske saker under framförandet som eleven inte är förberedd på, men det var något som 
den måste kunna stå ut med om den ska kunna stå på scenen. 
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Intervjuperson B pratade också om att praktiska förberedelser var betydande. Dels menade 
hen att det var viktigt att kunna materialet som ska framföras, men också att eleven hade övat 
i ett scenario som liknade konserttillfället. Det kunde handla om aspekter som att hitta ton i en 
a cappella start, att och ge ett förberett tempo till kompet, att öva inför publik och att öva med 
mikrofon, beroende på vad som var tillämpligt vid konserttillfället. Att öva med mikrofon var 
inte alltid praktiskt möjligt, påpekade hen, det viktiga var att eleven hade provat på saker som 
den tidigare inte hade erfarenhet av. Läraren bör stötta eleven i förberedelserna så att ”man 
eliminerar alla sådana här grejer som kan göra en stressad i stunden” (intervjuperson B). Om 
eleven mötte för många oförutsedda hinder kunde det bli avsevärt mycket svårare att fokusera 
på uppgiften, menade intervjuperson B.  

 Att vara förberedd är oerhört viktigt, att man kan sin sång så otroligt bra, att man har övat på det så att   
 även om man blir blockerad så kan man hämta upp det. Det ska inte finnas någon osäkerhet alls.   
 (Intervjuperson B) 

Intervjuperson C använde sig av fysiska scheman och rörelsescheman i sin undervisning, 
vilket hen tyckte gav positiva resultat. Dessa kunde handla om att läraren frågade på 
lektionerna innan konserten hur eleven skulle stå och röra sig på scenen och att läraren kom 
med förslag. Informanten kunde till exempel fråga eleverna: ”Ska du stå stilla såhär när du 
börjar sjunga? När refrängen kommer kanske du tar två steg fram eller du kanske har flyttat 
fokus, tittar någon annanstans i publiken” (intervjuperson C). Intervjuperson D nämnde en 
enklare form av fysiskt schema, där det handlade om att ge eleverna en fysisk uppgift att 
utföra samtidigt som de sjöng. Hur det gick till i exemplet som togs upp hann inte utvecklas, 
men kunde tolkas som att ”eleverna” (oklart om informanten menade publiken eller den som 
framförde) vände ryggen till och sjöng en refräng under lektion. 

Förberedda hanteringsstrategier ifall något går snett var värdefulla, ansåg intervjuperson B. 
Om något under framförandet inte går som eleven tänkt sig, kan det vara till stor hjälp att ha 
en förberedd strategi för att lösa det, menade intervjuperson B. Det kunde vara bra att eleven 
hade tänkt ut vad som ska göras om denne exempelvis kommer av sig. En sådan strategi 
kunde vara att ha ett notställ som med låttext som går att plocka fram om eleven glömmer 
texten. Med förberedda strategier minskade elevens oro eftersom det fanns knep att ta till om 
det skulle behövas, menade informanten. ”Man tänker ut det värsta scenariot och hittar en 
lösning på det så att man kan känna sig trygg med att ’händer det här, då kan jag göra det 
här’” (intervjuperson B). Informanten tog upp ett exempel på ett scenario där hen själv under 
provspelning stört sig på pianistens tempo vilket störde fokus och gjorde informanten osäker 
på hur hen skulle förhålla sig till det. Med en förberedd hanteringsstrategi som att ge pianisten 
ett nytt tempo hade sångaren kunnat känna sig mer trygg, menade informanten. 
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3.4.2 Mental förberedelse 
Samtliga informanter förespråkade på ett eller annat sätt mental förberedelse för att förebygga 
prestationsångest hos elever. Informanterna beskrev metoder som innehöll tankestrategier, 
visualisering och positiv förstärkning. Intervjuperson A talade om acceptansen i att alla kan få 
en ”blackout” eller dylika negativa känslor. Att konfrontera sina rädslor som beskrevs av 
Intervjuperson A som hanteringsmetod skulle också kunna verka i förebyggande syfte. 
Informanten talade om vikten av att tänka positiva tankar inför konserter och att vända 
negativa tankar till något positivt. Dock lämnades det osagt hur det mer specifikt kunde gå 
till. Intervjuperson C sade att det var ett kursmoment att redogöra för sina strategier och 
tankeprocesser. Informanten kunde därför ställa frågor för att låta eleverna komma med egna 
förslag på strategier såsom ”vad behöver du göra nu inför konserten?” och ”vad händer när de 
här tankarna kommer upp?” 

Intervjuperson B och C pratade om visualisering. Intervjuperson B sade att ett förberedande 
moment kunde vara att visualisera platsen och tänka sig in i hur det skulle kännas att uppträda 
där. Syftet med detta var att vara förberedd på vad som kunde hända. En sådan process kunde 
innebära att eleven tänkte sig in i  ”jag kommer stå där, på den platsen och jag kommer ha de 
här personerna framför mig. Hur kommer det kännas?”. Intervjuperson C talade om målbilder 
och drog paralleller till idrottare. Hen förespråkade att försöka se framför sig att man står på 
scenen och sjunger och tar sig igenom låten steg för steg, från vers till refräng exempelvis. 
Informanten tyckte också att det var till hjälp om låten inbjöd till att eleven kunde gå in i 
texten och måla upp en historia med olika bilder för olika delar, kopplat till olika känslor. 

Intervjuperson D pratade om vikten av att förstärka det som eleven gör bra i första hand 
snarare än att fokusera på att ta bort det negativa, en form av positiv förstärkning. Enligt 
informanten var detta ”grunden till bra pedagogik”. Oavsett vilken nivå sångeleven befann sig 
på fanns det något som den gjorde bra och som därmed kunde lyftas fram och förstärkas, 
menade informanten. ”Även om det är någon som sjunger hur falskt som helst så finns det 
någonting som den personen gör som man kan trycka på som är bra och lyfta det och göra att 
det tar större plats” (intervjuperson D). 

3.4.3 Tillåtande miljöer 
Betydelsen av att skapa tillåtande miljöer talade intervjuperson A, B och D om. Detta kunde 
uppnås genom gruppsamtal, och att läraren var tydlig med sin inställning. Intervjuperson A 
ansåg att grupplektioner var ett bra forum att låta eleverna dela med sig av sina upplevelser. 
Informanten brukade börja med att prata generellt om prestastionsångest och att ”många lider 
av det". Detta kunde följas upp med att eleverna i turordning fick ordet och fick prata om sina 
upplevelser av prestationsångest, utvecklade hen. ”Ja och så inser jag att många känner 
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likadant. det kan vara en väldigt stor lättnad för många att känna att många tampas med de här 
tankarna”, berättade intervjuperson A. I dessa sammanhang kom de kanske inte in på den 
djupaste problematiken hos var och en, utan det var mer en bra startpunkt och sedan kunde 
man vid behov fortsätta senare på individuell nivå, delgav informanten. Ofta utgick 
informanten från scenskräck i gruppundervisningen och sade att föll sig naturligt inför konsert 
att ta upp det då informanten kanske sett på elever att de var nervösa. Prestationsångest, 
menade hen, kunde vara det som låg bakom dessa känslor. Att tänka sig in i andras situation 
och försöka hjälpa andra kunde vidare vara ett sätt att också hjälpa sig själv, ansåg 
intervjupersonen. 

 Människan är ju ett flockdjur, man vill känna sig som en del av någonting. Man vill inte sticka ut för   
 mycket; allt från klädkoder till hur man ska vara som människa. Så jag tror att alla sätt som man ser att   
 man har likheter med andra det stärker en som person och ju mer man förstår sig själv och får självinsikt  
 ju mer klarar man, tror jag,  sådana här tillfälliga krav som kanske är alldeles orimliga. 
 (Intervjuperson A) 

Intervjuperson B antydde också att läraren hade en nyckelroll som förebild för att skapa en 
tillåtande miljö. En sådan kunde skapas genom att läraren var tydlig och verbal i sin vision av 
klassrumsklimatet, kunde det tolkas som. Informanten underströk vikten av att särskilja 
människovärde från prestationer och att läraren bör vara ”snäll och uppmuntrande”. På 
gymnasieskolan där intervjuperson B arbetade var det vanligt att eleverna byggde sin identitet 
kring poäng och betyg, sade hen. Eleverna med prestationsångest trodde samtidigt att de var 
ensamma om att känna negativa känslor inför prestationer och jämförde sig mycket med 
varandra, enligt informanten. För att minska elevernas oro brukade informanten poängtera att 
betyg inte hängde på enskilda uppträdanden, utan deras sammantagna insats eftersom hen sett 
de i andra sammanhang. På det sättet hoppades intervjuperson B att pressen från idén av att 
hela betyget hängde på ett framträdande skulle tas bort.  

Även för intervjuperson D var dialog och samtal i enskild- och gruppundervisning central i 
skapandet av en tillåtande miljö. Läraren skulle återigen vara förebild genom sitt agerande. 
Lärarens uppgift var att få elever att våga utforska, hitta vad som var bra och förstärka det 
samtidigt som läraren skulle få eleverna att inte vara ”musikpoliser”. Redan från första 
lektionen brukade informanten klargöra att ”det finns ingen musikpolis här inne, det finns 
bara kärlek!”. En tillåtande miljö var viktig för att eleverna skulle våga gå utanför sin 
bekvämlighetszon och utvecklas inom nya områden, menade hen. För att bli en bra musiker 
och konstnär samt hitta sitt personliga uttryck måste sångaren våga göra fel, gå vidare och 
göra nästa fel, ansåg hen. Intervjuperson D kallade till och med ”sjung ut, sjung fel!” för sitt 
”motto” och avslutade med ett exempel som kan antas vara motsatsen till det klassrumsklimat 
som hen ville uppnå. 
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 Gud, det är så mycket på Musikhögskolan, så mycket.. prestations-ångest! Åh Gud! Sitta på de här   
 jazzklubbarna och bara ha ångest för att.. *smackande* när man själv sitter runt ett bort så bara ’aaah..   
 aaah nu tycker jag han skulle ha kört en annan skala där och-’. Jamen, det är det värsta jag vet,   
 musikpoliser. 
 (Intervjuperson D) 

4.Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka sångpedagogers erfarenheter av och syn på elevers 
prestationsångest samt erfarenheter av och syn på hantering och förebyggande av 
prestationsångest. I denna del sammanfattas huvudfynd från undersökningen och resultatet 
diskuteras i relation till tidigare forskning. Slutligen adderas egna teorier och tankar kring 
vidare forskning. 

4.1 Huvudfynd 
Informanterna relaterade prestationsångest och dess uppkomst till förväntningar, otillräckliga 
marginaler och olika grader. Förväntningarna kom oftast från eleverna själva, men även från 
familj, vänner och lärare, menade flera informanter. Otillräckliga marginaler handlade dels 
om att elever med prestationsångest förberett sig för lite och dels om att de valde för svår 
repertoar, enligt flera informanter. Intervjuperson A, B och C talade mer i termer som att 
eleverna som drabbades var oförberedda, medan intervjuperson D talade mer om att de var 
ovana. Intervjuperson A och B menade att en viss grad av obehag var oundviklig och att det 
var en del av utvecklingen som även kunde fungera som drivkraft för eleven. Denna 
beskrivning kan tolkas handla mer om nervositet än någon starkare form av prestationsångest. 

Det framgick i resultatet att informanterna delade in begreppet prestationsångest i olika nivåer 
eller grader av obehag. Informanterna använde olika ord för olika nivåer av påfrestande, 
laddade känslor där begreppet prestationsångest oftast var det som ansågs som den högsta 
eller starkaste graden av obehagskänslan som till exempel kunde innefatta ångestattacker och 
begrepp som nervositet användes för mildare känslor, jämförelsevis. Intervjuperson D 
verkade ha starkast åsikt om att prestationsångest bäst användes som beskrivning av 
diagnostiserade besvär. Kanske var prestationsångest fel begrepp att utgå ifrån i 
undersökningen då andra begrepp verkade vara en förlaga till prestationsångest och att 
prestationsångest av flera uppfattades insinuera något starkt och relativt sällsynt jämfört med 
begrepp som nervositet och scenskräck. Fördelen med att använda ordet prestationsångest i 
undersökningen var den tydliga kopplingen mellan prestation och ångest som var 
problemområdet samt att det blev smidigare att jämföra med tidigare forskning.  
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Flera informanter trodde att prestationsångest hos sångelever (och eventuellt sångare 
generellt) har förvärrats i takt med utvecklingen av internet och hur det används. Tjänster som 
till exempel youtube gör det lättare att jämföra sig med andra sångare som elverna ser online. 
Före internets genomslag var sångaren tvungen att gå på en konsert för att höra någon sjunga, 
medan sångaren idag har näst intill obegränsad tillgång till olika videoklipp av sångare såväl i 
olika talangprogram eller inspelningar av professionella sångare. 

Informanterna talade om att de som drabbas ofta tillhör ett par olika kategorier. Utmärkande 
kategorier var framförallt tjejer i allmänhet, sångare jämfört med andra musiker, yngre 
gymnasieelever och högpresterande elever med höga krav på sig själva inte bara i musik utan 
i de flesta ämnen. 

I manifestationsdelen togs sammanhang, markörer och elevers reaktioner upp. De 
sammanhang då eleverna upplevde prestationsångest inkluderade privatlektioner, 
grupplektioner, prov och konserter, enligt informanterna. I privatlektioner handlade 
prestationsångesten ofta om yngre gymnasieelever som var ovana vid läraren och rädda att 
dömmas av hen, menade informanterna vidare. Den samlade bilden var att äldre elever var 
klart mer nervösa inför konserter snarare än andra sammanhang. 

Informanterna tyckte sig ofta kunna se när elever upplevde prestationsångest. Bland synliga 
markörer som beskrevs var mer dramatiska utspel som att springa ut ur lektionssalen, eller att 
överrumplas av negativa känslor och därmed börja gråta eller agera rådlöst. Andra synliga 
markörer som informanterna beskrev var olika spänningar i kroppen hos eleverna. Indirekta 
markörer som att elever uteblev från prov, redovisningar eller andra sammanhang var också 
vanliga, menade informanterna. Det beskrevs att elever själva hade svårt att hantera 
prestationsångest. Vanliga sätt de reagerade på var genom undvikande, att de berättade om 
negativa känslor, framträda ändå och i vissa fall agerade irriterat. 

Informanterna använde sig av flera metoder för hantera elevers prestationsångest. De metoder 
som sågs som centrala var att direkt kommunicera med elever kring negativa känslor, 
introducera moment stegvis när motstånd möttes, byte av fokus, peppande och 
avdramatisering. Byte av fokus användes av lärarna mest i lektionssammanhang och kunde 
också innebära att intervjupersonerna avbröt övningar helt och bytte till ett annat moment. 
Peppande kunde innebära att få eleverna till att framträda trots prestationsångest och 
avdramatisering att ändra elevens syn på graden av press inför ett jobbigt moment. 
Avdramatisering användes framförallt när eleven kände prestationsångest inför uppspel.  
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I resultatet framkom även att intervjupersonerna använde sig av flera strategier för att 
förebygga prestationsångest hos elever. Dessa delades in i praktisk förberedelser, mentala 
förberedelse, och skapandet av tillåtande miljöer. Praktiska förberedelser innebar att 
informanterna stöttade och guidade eleverna i instudering av material för att skapa goda 
marginaler inför uppspel. Att kunna materialet bra kunde till exempel innebära att förstå vad 
texten i låten betydde och förstå låtens budskap. Intervjuperson A underströk särskilt vikten 
av att hitta struktur i övandet och att eleverna behövde lära sig hur de skulle öva samt i vilken 
mängd. Vissa informanter förberedde eleverna med förutbestämda fysiska uppgifter och 
rörelsescheman att använda vid uppspel för att rikta fokus, men även konkreta hjälpstrategier 
som eleverna kunde använda om något under uppträdandet inte blev som de tänkt sig. Bland 
mentala förberedelser talades det om samtal kring prestationsångest enskilt och i grupp och 
visualisering av positiva målbilder. I samtal kunde mildare begrepp som nervositet och 
scenskräck vara mer användbara, beskrev intervjuperson A. Flera informanter ansåg att det 
var viktigt att skapa tillåtande miljöer. Detta kunde ske genom att läraren förklarade sin vision 
om ett tillåtande klimat med ord och handling. Intervjuperson D underströk positiv 
förstärkning som metod för att skapa miljöer där eleverna vågade pröva nya moment. 

4.2 Resultat jämfört med tidigare forskning 
I Salmons (1990) definition av musikalisk prestationsångest (MPA) var ett kriterium att 
framträdandet skedde i ett offentligt sammanhang. Informanternas definition av 
prestationsångest skilde sig här från Salmons, då undervisning i slutna rum kan sägas stå i 
kontrast till det, även om det kan debatteras var gränsen går för att något ska räknas som 
offentligt sammanhang. Det kan även argumenteras för att begreppet prestationsångest skiljer 
sig åt från den engelska motsvarigheten performance anxiety på så sätt att ordet performance 
mer inbjuder till en tolkning med mer fokus på att ångesten är knuten till ett framträdande. 
Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att Salmons definition av MPA ser något 
annorlunda ut än informanternas uppfattning av prestationsångest. 

Patston (2014) menade att MPA sällan diskuteras inom musikundervisning. Det kan hävdas att 
det inte stämde med informanternas svar i den här studien. Enligt intervjuperson A talades det 
i synnerhet i gruppundervisning om prestationsångest, men med scenskräck som 
utgångspunkt. Det kan bli en definitionsfråga om det motsvarar MPA. Det kan sägas göra det i 
och med att Patston i sin rapport även pratar om scenskräck som motsvarighet till MPA i 
vardagligt tal. Om läraren har en betydande roll i utvecklingen av MPA hos elever är svårt att 
avgöra baserat på resultatet. Det skulle förmodligen kräva vidare studier med sångelever som 
intervjupersoner. Det vore i sig intressant att jämföra sångpedagogernas erfarenheter och 
åsikter med motsvarande hos sångeleverna, men det uppskattades bli en alltför omfattande 
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undersökning för denna studie då fler informanter förmodligen hade behövts vilket skulle bli 
svårt att genomföra inom tidsramen för arbetet. Patston hävdade också att musiklärare ofta 
saknade nödvändig kompetens i att hantera MPA hos sina elever. I resultatet framgick dock att 
informanterna hade en rad strategier för hantering och förebyggande av prestationsångest. Hur 
effektiva dessa strategier var är samtidigt svårt att avgöra enbart genom sångpedagogernas 
svar. 

Vissa av informanternas svar skulle samtidigt kunna tolkas antyda den brist på 
hanteringskompetens som Patston (2014) kritiserade. Intervjuperson A beskrev ofta målet 
snarare än vägen när hen pratade om förebyggande av elevers prestationsångest. Hen svarade 
till exempel att man inte ska jämföra sig så mycket, att det var viktigt att förbereda sig mentalt 
och praktiskt, att man tänkte positiva tankar och kunde materialet som ska framföras. Svaren 
infattade vid dessa tillfällen primärt inte hur eleven skulle nå dit eller deras roll som lärare i 
att eleven nådde dit. I resultatet tolkades det som att informanterna menade att läraren skulle 
hjälpa eleverna att uppnå detta, i synnerhet eftersom intervjufrågorna insinuerade det, men det 
kan i vilket fall vara nämnvärt. De indirekta svaren skulle kunna tyda på att informanterna 
ofta agerar på rutin och är omedvetna om sina tillvägagångssätt eller att de trots 
intervjufrågornas fokus på sångelever i svaren relaterade till egna erfarenheter som sångare. 

Att rikta fokus som Oudejans et. al. (2017) rapporterade positiva effekter av liknade vissa 
strategier som informanterna beskrev att de använda sig av. Intervjuperson C beskrev bland 
annat att hen använde sig av fysiska scheman och att i förväg bestämma punkter i publiken 
där eleven kunde fästa blicken. Syftet med dessa scheman var inte helt uttalat även om 
informanten i sammanhanget pratade om att jobba med scennärvaro. Syftet skulle kunna 
tolkas vara att rikta fokus för att undvika negativa tankar som i tidigare nämnd studie (ibid). 

Att prestationsångest av flera intervjupersoner ansågs vara vanligare hos kvinnliga elever än 
manliga stämmer överens med SCBs undersökning om stress i skolan (Rudander, 2015) och 
enkätstudierna av Kokotsaki och Davidson (2003) samt Studer et. al. (2011). 
Sångpedagogernas syn på samband mellan kön och prestationsångest kan dels bero på att de 
har fler kvinnliga elever och därmed får se fler kvinnliga elever drabbas av prestationsångest 
och ge exempel på det. Det kan också bero på att färre killar studerar sång, som antyddes av 
intervjuperson C och att färre män deltog i Kokotsaki och Davidsons (2003) studie. Vidare 
studier kring förhållandet mellan val av instrument och kön vore intressant att följa upp i detta 
avseende. 
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Kvinnor och män och liknande, binära könsuppdelningar kan problematiseras då andra 
begrepp och perspektiv finns som frångår den traditionella uppdelningen i man och kvinna 
som enda alternativ (RFSL, 2015). Nyare perspektiv kan tolkas understryka vikten av att 
individen själv har tolkningsföreträde till sin identitet, som val av könsbeteckning eller ingen 
könsbeteckning alls (ibid). I intervjuerna har intervjuaren utgått ifrån intervjupersonernas svar 
istället för någon färdig modell. Till exempel på frågan ”Vad utmärker eleverna som visar 
prestationsångest?" har intervjupersonerna spontant svarat kön och delat upp det i tjejer och 
killar eller liknande binära begrepp. Måhända svarade de så för att leva upp till en antagen 
förväntning från intervjuaren, men sättet de svarade på och sammanhangen tydde på att de 
kom in på det av sig själva. Det framgår naturligtvis heller inte i svaren om det är 
intervjupersonernas tolkning av elevernas könstillhörighet eller det som eleverna identifierar 
sig med som utgör svaren, men ett rimligt antagande skulle förmodligen vara att det är 
intervjupersonernas tolkning. Det skulle kunna forskas vidare i huruvida lärarens 
könstillhörighet har betydelse för elevers prestationsångest. Det väsentliga blir då att 
undersöka elevens uppfattning av läraren. I analysen för det här arbetet har målet dock varit 
att inte tillskriva intervjupersonerna attribut som kön och ålder som inte uttryckligen 
framkommit i intervjuerna. 

Stress hos ungdomar beskrevs som vanligt i Rudanders (2015) undersökning. Detta kan tolkas 
stämma överens med resultatet i denna undersökning gällande prestationsångest och de 
intervjuade sångpedagogernas uppfattning. Uppskattningen från Intervjuperson A att ungefär 
tre fjärdedelar av hens elever drabbades av prestationsångest antyder att det eventuellt är ännu 
vanligare, men beror naturligtvis på definitionen av prestationsångest. Oavsett antyder 
tidigare forskning och resultatet i denna undersökning att det finns ett tydligt behov hos elever  
av att få vägledning inför framföranden. I resultatet var fokuset tydligt på gymnasieelever och 
inte högstadieelever till skillnad från Rudanders (2015) undersökning där både 
gymnasieelever och högstadieelever upplevde höga nivåer av prestationsångest. Dock hade 
informanterna mest erfarenhet överlag av gymnasieundervisning och det var också de 
åldrarna informanterna hade mest aktuell erfarenhet ifrån. 

4.3 Förbättringsförslag 
Flera av informanterna menade att ettor på gymnasiet drabbades klart starkare av 
prestationsångest än treorna, medan tvåorna oftast inte nämndes specifikt. Flera informanter 
var av åsikten att yngre gymnasieelever oftare drabbades av prestationsångest, mycket 
beroende på att de ännu inte kände sig trygga i miljön och i relationen till läraren och andra på 
skolan. Kanske bör sångpedagogen och skolan därför fokusera extra på att elever i årskurs ett 
ska integreras i gemenskapen och känna sig hemma på skolan. Hur det mer i detalj skulle ske 
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är något som vore intressant att forska vidare i. Ett förslag är att äldre elever skulle kunna 
coacha yngre elever. Elever i årskurs tre skulle kunna agera förebilder eller stöd till ettorna, 
kanske genom ett faddersystem. Det vore intressant att se om det skulle kunna minska 
prestationsångesten hos ettorna. En möjlig risk är att prestationsångest och nervositet sprider 
sig från treor till ettor om det anordnas organiserade samtal mellan årskurser genom att det så 
att säga ”smittar av sig”. Viktigt är också att det då skulle ske under organiserade former då 
negativa effekter av system som kamratuppfostran på privatskolor tidigare gjort sig känt i 
massmedia. Informanterna verkade dock överlag vara positivt inställda till gruppsamtal och se 
positivt på dess effekter så det kanske är mer sannolikt att också treorna gagnas av ett sådant 
samtal. Kanske kan äldre elever, till exempel högskoleelever också tas in för att prata med 
flera årskurser. Innehållet i båda fallen skulle kunna vara att äldre elever pratar om sina 
erfarenheter för att yngre elever ska få igenkänningsfaktorn som intervjuperson A beskrev 
minskade prestationsångesten hos sina elever. En elev i trean kanske eventuellt känner mindre 
konkurrens med en elev i ettan än en elev som går i samma klass vilket skulle kunna 
avdramatisera prestationsångesten. 

Alla informanter beskrev att de trodde att prestationsångest var vanligare och värre bland 
sångare än hos andra musiker. Flera delade också synen att rösten är en del av en själv som 
inte går att påverka på samma sätt som ett externt instrument. Eventuellt kanske det synsättet 
ökar graden och förekomsten av prestationsångest hos sångare. En lösning som vissa 
intervjupersoner var inne på kan vara att sångpedagoger tydligt förmedlar med ord och 
handlingar att rösten är ett instrument precis som synliga, externa instrument och därmed 
frånskilt individens person. Intervjuperson C var inne på ett liknande spår där hen jämförde 
röstträning med idrottsträning, det vill säga att det tar tid att bygga upp och att sångaren inte 
ska förvänta sig att nå en högre nivå innan den har tränat sin röst likt vilka muskler som helst. 
Sångpedagoger kanske oavsiktligt bidrar till en dramatisering av synen på att rösten är 
personen, eventuellt genom osäkerhet på den egna sångförmågan (frånkopplat deras faktiska 
förmåga). 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Introduktionsfrågor 
Yrkesroll? 
Tidigare arbetslivserfarenhet? 
Vilka åldrar på elever har du jobbat med? 
Genre/r? 

Ämnesfrågor 
Vad är prestationsångest hos sångelever enligt dig? 

Hur märker du om en elev känner prestationsångest eller hur yttrar sig prestationsångesten 
hos dina elever? 

I vilka situationer uppkommer prestationsångesten? 

Hur brukar eleverna hantera situationer när de upplever prestationsångest? 

Vad tror du är orsaken till ångesten? 

Hur ska man som sångpedagog agera i en situation där en elev har prestationsångest? 

Hur tänker du att man kan förebygga elevers prestationsångest?  

Vad utmärker eleverna som visar prestationsångest?  

Följdfrågor:  
Exempel på situation? 
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