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Sammanfattning					
	
Självständigt	arbete	2	–	Musiklärarprogrammet,	inriktning	gymnasieskolan	
Titel:	Det	finns	värre	saker	än	en	dålig	prestation	”…man	kan	dö"	–	En	kvalitativ	jämfö-
rande	studie	som	belyser	hur	musiklärare	och	idrottstränare	erfar	fenomenet	prestation	
Författare:	Erik	Ekeberg	
Termin	och	år:	VT	2016	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ann-Sofie	Paulander	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
Denna	studie	syftar	till	att	utforska	och	jämföra	på	vilka	sätt	lärare	i	musik	och	idrott	
erfar	fenomenet	prestation	i	undervisning	på	gymnasienivå.	Detta	görs	med	forsknings-
frågorna:	Hur	ser	musiklärare	och	idrottstränare	på	fenomenet	prestation	inom	sina	re-
spektive	områden?	och	På	vilka	sätt	arbetar	musiklärare	och	idrottstränare	för	att	gynna	
elevers	prestationer?	Studiens	vetenskapsfilosofiska	utgångspunkt	är	fenomenologi	och	
dess	teoretiska	utgångspunkt	är	allmänpsykologins	syn	på	prestation	och	motivation.	
Den	forskningsmetod	som	används	är	semistrukturerad	intervju	och	det	är	tre	musiklä-
rare	och	tre	idrottstränare	som	har	intervjuats.	Intervjuerna	har	transkriberats	och	be-
arbetats	med	hjälp	av	tematisk	analys.	Hur	informanterna	erfar	fenomenet	prestation	
och	deras	arbetssätt	har	här	belysts	var	för	sig,	och	sedan	ställts	bredvid	varandra	och	
jämförts.	De	svar	som	informanterna	har	gett	visar	studiens	resultat,	dvs.	fenomenet	
prestation.		Resultatet	är	uppdelat	i	två	huvudteman:	Ämnesbaserat	eller	individbaserat	
fokus	och	Lärarens	roll	-	Instrumentalguide	eller	målsättare.	Det	första	temat	beskriver	
hur	informanterna	erfar	fenomenet	prestation	medan	det	andra	temat	beskriver	vilka	
arbetssätt	informanterna	menar	att	de	använder	sig	av	för	att	gynna	sina	elevers	pre-
stationer.	I	studiens	avslutande	kapitel	diskuteras	resultatets	teman	med	studiens	ve-
tenskapsfilosofiska	utgångspunkt,	teoretiska	perspektiv	och	tidigare	forskningsfält.	
	
Nyckelord:	prestation,	idrott	och	musik,	jämförande	studie,	psykologi,	fenomenologi	
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Abstract	
	
Thesis	2	–	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	There	are	worse	things	than	a	bad	performance	"…you	could	die"	–	A	qualitative	
comparative	case	study	that	highlights	music	teachers	and	sports	trainers	approach	to	
performance	
Author:	Erik	Ekeberg	
Semester	and	year:	Spring	term	2016	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ann-Sofie	Paulander	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
This	study	aims	to	explore	and	compare	the	ways	in	which	teachers	in	music	and	sport,	
experience	 the	 phenomenon	 of	 achievement	 in	 teaching	 at	 the	 secondary	 level.	 The	
study	has	 two	research	questions:	How	does	 teachers	 in	music	and	 sport	 look	upon	 the	
phenomenon	of	achievement?	and	How	does	teachers	in	music	and	sport	work	to	promote	
student	achievements?	The	philosophical	perspective	is	phenomenology	and	the	theoret-
ical	 foundation	 is	 psychology	 concerning	 performance	 and	 motivation.	 The	 research	
method	is	semi-structured	interviews,	and	three	music	teachers	and	three	sports	coach-
es	have	been	interviewed.	The	interviews	were	transcribed	and	processed	using	themat-
ic	analysis	and	the	result	presents	the	phenomenon	of	achievement.	The	results	are	di-
vided	into	two	main	themes:	Subject-based	or	individual-based	focus	and	The	role	of	the	
teacher	-	Instrumental	guide	or	goal	promotar.	The	first	theme	describes	the	informants	
'views	on	 the	phenomenon	of	achievement,	and	 the	second	theme	highlights	 the	work	
informants	use	to	benefit	their	students'	achievements.	The	study's	concluding	chapter	
discuss	the	result	in	relation	to	research,	psychology	and	phenomenology.		
	
Keywords:	 achievement,	 sports	 and	music,	 comparative	 study,	 psychology,	 phenome-
nology	 	
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Förord	
Stort	 tack	 till	 min	 handledare	 Ann-Sofie	 Paulander,	 utan	 din	 hjälp	 hade	 denna	 studie	
varit	svår	att	genomföra.	Tack	också	till	de	informanter	som	gjort	denna	studie	möjlig.	
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1	Inledning	
I	detta	kapitel	presenteras	först	en	inledande	text	där	mitt	valda	intresseområde	presen-
teras.	Därefter	presenteras	studiens	problemområde	samt	arbetets	disposition.	

1.1	Inledande	text	
Flera	månader	av	intensiv	övning	är	över,	det	som	nu	återstår	är	konsert.	Det	ska	bli	ett	
uppvisande	av	vad	jag	kan	och	hur	bra	jag	har	blivit	på	att	spela	klarinett.	Detta	är	min	
chans	att	visa	min	omgivning	att	jag	är	att	räkna	med	både	tekniskt	och	musikaliskt.	Ti-
den	innan	konserten	har	jag	övat	mer	än	jag	någonsin	gjort	och	hela	min	tillvaro	har	
kretsat	kring	övning.	Det	enda	som	återstår	nu	är	att	gå	upp	på	scenen	och	prestera…	Jag	
går	upp	på	scenen,	börjar	spela	och	allt	går	fel,	ALLT!	Den	positiva	känslan	jag	hade	in-
nan	konserten	är	nu	borta.	Den	viktigaste	personen	i	publiken	lämnar	rummet	innan	
applåderna	slutat	–	ett	tecken	på	misslyckande.	Hur	kunde	detta	hända?	Hur	kunde	jag	
missa	chansen	att	visa	vad	jag	kan?	Efter	konserten	får	jag	några	ryggdunkningar,	några	
kramar	och	de	säger	att	jag	spelat	bra.	Hur	kan	de	säga	så?	De	ljuger,	jag	vet	att	de	ljuger.	
Vad	mina	kompisar	säger	betyder	ingenting,	allt	i	mitt	synfält	är	beckmörkt.	Jag	försöker	
trots	detta	le	och	tacka	för	de	fina	kommentarerna	men	lämnar	konsertsalen	så	fort	jag	
kan,	stänger	in	mig	i	ett	övningsrum	och	bryter	ut	i	gråt.	Jag	har	misslyckats	att	prestera	
när	det	gällde	som	mest…	(utdrag	ur	min	övningsdagbok	hösten	2013).	
	
I	övningsrummet	är	det	inte	svårt	att	spela,	där	är	alla	proffs.	Det	är	när	det	gäller	som	
något	går	fel.	Om	jag	kan	något	”100-bra”	i	övningsrummet	men	på	konsert	bara	lyckas	
få	fram	”60-bra”,	hur	gör	jag	då	för	att	nå	resterande	”40-bra”.	Det	är	de	”40-bra”	som	
gör	att	jag	känner	att	jag	gjort	vad	jag	kunnat.	De	”40-bra”	som	gör	att	jag	kan	gå	rakryg-
gad	av	scenen	och	oavsett	vad	andra	tycker,	har	genomfört	en	prestation	på	den	abso-
luta	toppen	av	min	förmåga.	
	
Många	gånger	har	jag	suttit	i	tv-soffan	och	fascinerats	av	alla	idrottare	som	slår	rekord	
och	vinner	medaljer	gång	på	gång.	De	har	förberett	minsta	detalj,	toppat	formen	och	
lyckats	prestera	på	topp.	De	verkar	alltid	kunna	prestera	”100-bra	av	”100-bra”.	Efteråt	i	
tv-studion	talar	idrottaren	om	hur	hen	följt	den	plan	som	satts	upp	tillsammans	med	sin	
tränare	och	sin	mentala	coach.	Den	planen	innehåller	alla	steg	som	behövs	för	att	idrot-
taren	ska	prestera	på	topp	när	det	gäller	som	mest.	Borde	det	inte	vara	så	för	musiker	
också?	
	
När	det	kommer	till	att	få	ut	”100-bra”	av	”100-bra”	anser	jag	att	det	krävs	mer	än	bara	
fysisk	övning.	Det	behövs	något	mer	för	att	kunna	prestera	på	toppen	av	sin	förmåga.	
Inom	idrott	pratar	de	om	att	”toppa	formen”	inför	mästerskap.	För	mig	är	prestation	
inom	musik	och	prestation	inom	idrott	tätt	förknippat,	det	handlar	om	många	timmars	
övning	för	att	sedan	vid	ett	speciellt	tillfälle	prestera	på	topp.	När	jag	under	min	utbild-
ning	talat	med	andra	musiker,	musiklärare	och	studenter	om	dessa	likheter	mellan	mu-
siker	och	idrottare	gällande	prestation	möts	jag	ibland	av	motstånd.	En	del	menar	att	
musik	inte	alls	är	likt	idrott	då	musik	handlar	om	känslor.	Musik	handlar	om	känslor	och	
om	interpretation	men	för	mig	handlar	det	också	om	prestation.	Musiker	ska	likt	idrot-
tare	samla	många	timmar	av	övning	för	att	sedan	vid	ett	enda	tillfälle,	när	det	verkligen	
gäller,	visa	vad	hen	går	för.		
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Att	som	musiklärare	ha	detta	i	åtanke	är	viktigt	då	elever	förr	eller	senare	kommer	att	
stå	på	scen.	En	lärare	måste	skapa	de	rätta	förutsättningarna	för	att	eleverna	ska	kunna	
känna	sig	trygga	och	prestera	i	vissa	situationer.	Eleverna	ska	kunna	gå	av	en	scen	och	
känna	att	de	gjort	bra	ifrån	sig.	Detta	är	något	som	i	sin	tur,	skapar	mersmak.	Konserter-
ande	kan	då	förknippas	med	något	positivt	och	ett	tillfälle	där	en	elev	får	visa	vad	hen	
kan.	När	elever	känner	glädje	och	stolthet	inför	vad	de	gör,	skapar	det	mersmak	som	gör	
att	de	vill	fortsätta	spela	sitt	instrument.	

1.2	Problemområde		
Forskning	om	och	arbete	för	att	prestera	på	toppen	av	sin	förmåga	har	länge	pågått	
inom	idrott	(Gajić,	2011).	Hassmén	(2003)	skriver	att	genom	en	kombination	av	allmän-
psykologiska	teorier	om	prestation	och	idrottsvetenskap	har	utbildare	och	utövare	inom	
idrott	lyckats	skapa	tydliga	strategier	för	hur	idrottare	ska	arbeta	och	på	så	sätt	nå	sina	
mål	och	prestera	på	topp	vid	rätt	tidpunkt.	Dessa	strategier	handlar	både	om	fysisk	trä-
ning	och	mental	förberedelse	såväl	som	synsätt	på	prestation.	
	
Inom	ämnet	musik	har	varken	forskning	eller	arbete	i	denna	fråga	kommit	lika	långt.	Det	
har	däremot	under	de	senaste	åren	har	det	skrivits	en	del	examensarbeten	av	musikstu-
denter	som	rör	förberedelser	inför	framträdanden	och	konserter,	men	Järvenhag	(2011)	
menar	att	det	måste	finnas	många	strategier	inom	idrott	som	även	musiker	och	musiklä-
rare	borde	kunna	anamma	i	sitt	arbete.	Trots	att	funderingar	om	mentala	förberedelser	
inför	framträdanden	och	konserter	nu	har	börjat	uppstå	bland	de	musiklärarstudenter	
jag	har	i	min	närhet,	har	jag	i	mitt	sökande	efter	arbeten	som	jämför	musik-	och	idrotts-
prestationer	endast	hittat	ett	sådant	arbete.	Det	är	ett	arbete	på	grundnivå	av	Lundgren	
(2012)	som	genom	observationer	och	intervjuer	belyser	skillnaderna	mellan	dessa	båda	
verksamheter.	Hon	kommer	fram	till	att	arbetssätten	skiljer	sig	åt	på	flera	plan	bland	
annat	gällande	vilken	typ	av	konstruktiv	kritik	eleverna	får.	Inom	idrott	betonar	träna-
ren	det	positiva	som	spelarna	gör,	inom	musik	betonar	läraren	elevernas	brister.		
	
Det	finns	arbeten	och	självhjälpsböcker	inom	både	musik	och	idrott	som	behandlar	stra-
tegier	om	hur	förberedelser	inför	framträdanden	och	tävlingar	kan	göras	för	att	delta-
garna	ska	kunna	prestera	så	bra	som	möjligt,	men	det	finns	alltså	endast	ett	arbete	som	
ställer	förberedelser	inom	musik	och	idrott	bredvid	varandra	för	att	visa	på	likheter	och	
skillnader.	Att	forskningen	endast	synes	röra	sig	inom	var	sitt	specifika	område	gör	att	
musik	och	idrott	enligt	mig,	får	en	spricka	mellan	sig.	Om	den	sprickan	fylls	tror	jag	båda	
områdena	kan	berika	varandra	genom	att	forskare	och	utövare	ges	möjlighet	att	hitta	
nya	sätt	som	underlättar	utövarnas	prestationer	oavsett	vilket	område	det	rör	sig	om.	
Med	detta	arbete	vill	jag	därför	likt	Lundgren	(2012),	ställa	områdenas	arbetssätt	och	
synsätt	bredvid	varandra	för	att	på	så	sätt	bidra	till	ny	kunskap.	

1.3	Arbetets	disposition	
Arbetet	 inleds	med	en	kort	beskrivning	av	varför	 jag	valt	att	skriva	om	just	prestation	
som	ämne.	Jag	beskriver	där	en	situation	som	från	min	tid	på	Musikhögskolan	Ingesund		
kommer	 att	 finnas	med	mig	 under	 resten	 av	mitt	 liv.	 Därefter	 beskrivs	 arbetets	 pro-
blemområde.	I	arbetets	andra	kapitel	presenteras	tidigare	forskning	inom	det	valda	om-
rådet	 följt	av	studiens	problemformulering,	syfte	och	 frågeställning.	Det	 tredje	kapitlet	
belyser	arbetets	vetenskapsfilosofiska	utgångspunkt;	fenomenologi,	och	dess	teoretiska	
utgångspunkt:	psykologiska	teorier	rörandes	prestation.	Det	handlar	här	om	teorier	som	
beskriver	vad	som	krävs	och	vad	som	driver	oss	människor	till	att	prestera	såsom	bland	
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annat	Maslows	behovshierarki	och	Yerkes-Dodsons	lag.	I	metodkapitlet,	som	är	arbetets	
fjärde	kapitel,	beskrivs	de	sätt	som	använts	för	att	samla	in	data	till	studien.	Här	beskrivs	
även	studiens	informanter,	och	på	vilka	sätt	insamlad	data	har	bearbetats	och	analyse-
rats	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet.	I	det	efterföljande	femte	kapitlet,	present-
eras	studiens	resultat.	Detta	kapitel	är	indelat	i	teman	som	visar	resultatet	som	helhet:	
Ämnesbaserat	 eller	 individbaserat	 fokus,	Lärarens	 roll	 –	 instrumentalguide	 eller	målsät-
tare	och	Jämförande	sammanfattning.	Resultatet	följs	slutligen	av	en	diskussion	där	re-
sultatets	 olika	 teman	diskuteras	 jämte	 tidigare	 forskning,	 studiens	 teoretiska	utgångs-
punkter	 och	 dess	 vetenskapsfilosofiska	 utgångspunkt.	 Efter	 detta	 följer	 en	 metoddis-
kussion	där	metodens	för-	och	nackdelar	dryftas.	Studien	avslutas	med	förslag	på	fort-
satt	forskning	och	vad	jag	tror	att	detta	arbete	kan	ha	för	betydelse	för	musiker	och	lä-
rare.	
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	litteratur	och	tidigare	forskning	som	berör	föreliggande	stu-
dies	 ämnesområde.	Därefter	 följer	 studiens	problemformulering,	 syfte	 och	 forsknings-
frågor.	

2.1	Forskningsfältet		
I	detta	avsnitt	presenteras	litteratur	och	tidigare	forskning	som	berör	föreliggande	stu-
die.	Det	görs	under	rubrikerna	Musik	och	idrott	-	en	jämförelse,	Positiva	bilder	skapar	
positiva	känslor,	Den	sociala	miljön	påverkar	både	förberedelser	och	resultat	och	avsnittet	
avslutas	med	rubriken;	Självhjälpsböcker.	

2.1.1	Musik	och	idrott	-	en	jämförelse	
Det	finns	forskning	inom	musikområdet	som	liknar	denna	studies	valda	inriktning.	
Denna	tidigare	forskning	syftar	på	ett	eller	annat	sätt	till	att	belysa	tekniker	och	arbets-
metoder	för	att	hantera	elevers	eller	musikers	stress	och	nervositet	kring	konserter.	
Skillnaden	är	dock	att	det	inte	finns	någon	som	tidigare	belyst	fenomenet	prestation	
kopplat	till	konsert	och	att	det	endast	finns	en	studie	som	utforskar	prestation	inom	
båda	områdena	musik	och	idrott	på	en	och	samma	gång.	Nedan	ges	därför	exempel	på	
forskning	med	viss	relevans	för	denna	studie	då	den	belyser	några	av	de	olika	synsätt	
som	finns	inom	musikområdet.	
	
Den	studie	som	ligger	närmast	föreliggande	studies	ämnesområde	som	rör	sig	i	båda	
områdena	musik	och	idrott,	är	en	intervju-	och	observationsstudie	på	grundnivå	av	
Lundgren	(2012).		Syftet	med	Lundgrens	studie	är	att	undersöka	hur	en	musiklärare	
respektive	en	sporttränare	arbetar,	och	hur	det	påverkar	deras	elever	respektive	spe-
lare.	Studien	liknar	föreliggande	studies	ämnesområde	då	Lundgren	använder	informan-
ter	från	både	musik	och	idrott	för	att	belysa	likheter	och	skillnader.	I	studien	–	vars	teo-
retiska	utgångspunkter	som	till	skillnad	från	denna	utgörs	av	forskning	kring	för-	och	
efterarbete	inom	musik,	idrott,	sport	och	pedagogik	–	jämför	Lundgren	hur	en	musiklä-
rare	på	en	kulturskola	arbetar	för	att	gynna	elevers	prestationer	med	hur	en	fotbollsträ-
nare	inom	en	allmän	fotbollsförening	arbetar	med	elever.	I	studien	utgår	Lundgren	från	
olika	forskares,	men	också	framstående	musikers	och	idrottares,	syn	på	olika	förhåll-
ningssätt	till	prestation.	I	Lundgrens	resultat	framkommer	tydliga	skillnader	mellan	mu-
siklärarens	och	idrottstränarens	arbetssätt:	Inom	musik	fokuserar	läraren	på	de	delar	
som	eleverna	har	svårt	för	genom	att	läraren	försöker	göra	eleverna	medvetna	om	sina	
brister.	Inom	idrott	sker	arbetet	omvänt;	tränaren	uppmärksammar	elevernas	starka	
sidor	och	kommer	med	positiva	tillrop	när	spelarna	gör	något	bra.	Det	är	också	skillnad	
på	hur	de	arbetar	med	mål:	Inom	musik	uppger	läraren	att	hen	tror	att	eleverna	inte	
känner	till	det	mål	som	läraren	har	satt	upp	åt	eleverna,	läraren	tror	inte	heller	att	ele-
verna	har	något	särskilt	mål	med	sitt	musicerande.	Inom	idrott	har	däremot	både	träna-
ren	och	spelarna	ett	tydligt	fokus,	dvs.	att	bli	bäst.	
	
Det	framkommer	alltså	i	Lundgrens	(2012)	studie	att	musikläraren	fokuserar	en	större	
del	av	tiden	på	de	saker	som	eleverna	inte	kan.	Lundgren	beskriver	här	att	en	av	elever-
na	har	övat	mycket	och	kan	sin	stämma	utantill,	vilket	också	läraren	ser	och	berömmer.	
Detta	resulterar	i	att	läraren	senare	under	lektionen,	lägger	större	fokus	på	de	andra	
eleverna	medan	den	elev	som	kan	sin	stämma	istället	får	sitta	tyst	och	se	på.	Eleven	ex-
kluderas	därmed	till	viss	del	från	undervisningen.	Under	lektionen	påpekar	även	elever-
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na	varandras	spel	negativt	genom	att	de	säger	till	varandra	att	de	måste	öva	mer.	När	så	
eleverna	ska	göra	en	provkonsert	inför	Lundgren	som	observatör,	säger	musikläraren	
till	eleverna	att	de	ska	koncentrera	sig	på	de	delar	i	musiken	som	de	inte	kan.	Idrottsträ-
naren	däremot	gör	spelarna	uppmärksamma	på	vad	som	sker	genom	glada	tillrop	när	
någon	av	dem	presterar	bra.	Det	är	dock	inte	bara	tränaren	som	kommer	med	glada	till-
rop,	utan	även	spelarna	är	duktiga	på	att	ge	varandra	beröm.	Lundgren	visar	inte	på	nå-
got	tillfälle	där	idrottstränaren	eller	spelarna	kommenterar	något	som	görs	fel,	deras	
fokus	ligger	istället	på	det	positiva	som	spelarna	gör.		
	
Musikläraren	berättar	i	sin	tur	för	Lundgren	(2012)	att	musikensemblen	under	en	hel	
termin	spelar	de	låtar	som	ska	vara	med	på	en	konsert.	Deltagarna	har	då	spelat	låtarna	
utan	något	övrigt	mål	och	fokus	har	främst	legat	på	att	alla	ska	kunna	sina	stämmor.	In-
för	konserten	har	de	på	så	sätt	spelat	igenom	låtarna	ett	flertal	gånger	så	att	eleverna	
kan	sina	stämmor	ordentligt.	Eleverna	bestämmer	inte	själva	om	de	ska	ha,	eller	när	de	
ska	ha	konsert	och	läraren	frågar	inte	heller	eleverna	om	detta,	utan	det	är	läraren	som	
på	egen	hand	bestämmer.	De	mål	som	läraren	har	för	ensemblen	tror	läraren	att	elever-
na	inte	känner	till,	hen	menar	att	eleverna	går	till	lektionen	och	bara	spelar	och	att	de	
inte	tänker	mer	på	det.	Det	framkommer	att	det	inte	är	många	elever	som	övar	hemma	
och	på	grund	av	detta	måste	ensemblelåtarna	vara	lätta	att	spela.	Låtarna	måste	ha	en	
svårighetsgrad	som	gör	att	alla	får	vara	med	utan	att	de	ska	behöva	öva	hemma.		
I	intervjuerna	med	idrottstränaren	framkommer	att	förarbetet	inför	en	match	sker	kon-
tinuerligt	under	hela	säsongen.	Det	tränaren	gör	extra	inför	en	match	är	att	han	höjer	
tempot	på	träningen	för	att	spelarna	på	så	sätt	ska	få	in	ett	matchtempo	i	kroppen.	Både	
tränaren	och	spelarnas	mål	är	att	vinna	sina	matcher,	tränaren	vill	därför	också	fostra	
spelarna	till	att	bli	vinnare.	Det	förekommer	individuella	träningar	där	tränaren	får	möj-
lighet	att	prata	med	varje	spelare	om	hens	styrkor	och	svagheter.	På	så	sätt	kan	tränaren	
lägga	upp	de	allmänna	träningarna	så	att	de	gynnar	alla	spelare	på	bästa	sätt.	Om	en	spe-
lare	inte	presterar	nog	bra	under	en	säsong	riskerar	denne	att	bli	nerflyttad	till	ett	
sämre	lag.	Detta	sker	för	att	göra	plats	i	laget	för	en	bättre	spelare.	Tränaren	säger	att	
det	inte	går	att	lägga	ner	tid	på	spelare	som	inte	är	motiverade	och	på	de	som	presterar	
dåligt.	Detta	beror	på	att	träningen	ses	som	en	yrkesförberedande	utbildning.	

2.1.2	Positiva	bilder	skapar	positiva	känslor	
I	Olofsson	och	Wibergs	(2009)	intervjustudie	på	avancerad	nivå,	med	syfte	att	under-
söka	hur	instrumentallärare	bemöter	och	undervisar	nervösa	elever, belyses	hur	lärare	
försöker	”peppa"	elever	innan	en	konsert	i	syfte	att	skicka	med	eleverna	extra	positiv	
energi	när	de	ska	upp	på	scen.	Olofsson	och	Wibergs	studie	liknar	föreliggande	studies	
ämnesområde	då	de	lyfter	fram	olika	arbetssätt	som	musiklärare	använder	sig	av	för	att	
främja	elevers	konserterande.	Det	som	skiljer	denna	studie	från	föreliggande,	är	att	den	
utgår	från	forskning	om	nervositet,	avslappning	och	självförtroende.	I	resultatet	fram-
kommer	att	några	av	lärarna	i	studien	försöker	avdramatisera	detta	med	konserter	och	
därför	berättar	för	eleverna	att	det	inte	är	så	farligt	om	de	spelar	lite	fel.	Lärarna	betonar	
också	vikten	av	att	eleverna	ska	tänka	på	musiken	som	helhet	snarare	än	på	instrument-
teknik,	på	så	sätt	anser	de	kunna	bidra	till	att	eleverna	erhåller	en	skönare	känsla	under	
en	konsert.	Lärarna	uppger	också	att	det	är	viktigt	att	elever	ges	möjlighet	att	ta	med	sig	
positiva	känslor	och	bilder	från	en	konsert,	positiva	känslor	och	bilder	som	eleverna	
sedan	kan	se	tillbaka	på	vilket	gör	att	de	förknippar	konserterande	med	något	positivt.	
Lärarna	i	Olofsson	och	Wibergs	studie	tror	att	känslomässig	anspänning	och	nervositet	
inför	en	konsert	kan	bero	på	dåliga	erfarenheter	av	konsertsituationer.	Kan	elever	istäl-
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let	skapa	bra	stämning	och	en	slags	känsla	av	att	de	musicerar	inför	och	under	en	kon-
sert,	kan	de	istället	få	positiva	känslor	och	bilder	av	att	konsertera.		
	
Att	skapa	inre	bilder	för	att	undvika	nervositet	är	även	något	som	Lindskog	(2015)	lyfter	
fram	i	en	intervjustudie	med	musiklärare	på	grundnivå	med	syfte	att	utforska	vilka	stra-
tegier	som	klarinettpedagoger	på	gymnasie-	och	högskolenivå	använder	sig	av	för	att	
förbereda	sina	elever	inför	framträdanden.	Lindskogs	studie,	vars	teoretiska	utgångs-
punkt	är	ett	didaktiskt	perspektiv,	liknar	föreliggande	studies	ämnesområde	då	Lind-
skogs	studie	syftar	till	att	belysa	strategier	som	främjar	konserterande.	Det	som	skiljer	
studierna	åt,	är	att	Lindskogs	har	en	didaktisk	inriktning	medan	föreliggande	har	en	
psykologisk	inriktning.	Informanterna	i	Lindskogs	studie	säger	att	elever	bygger	upp	
negativa	bilder	om	sitt	musicerande	och	om	sig	själva	vilket	gör	att	de	tappar	självför-
troende.	En	av	Lindskogs	informanter	anser	också	att	elever	inte	ska	tänka	så	mycket	på	
teknik	utan	istället	fokusera	på	att	musicera.	Lärarna	i	Lindskogs	studie	uppger	även	att	
elever	med	större	konsertvana	tenderar	att	bli	mindre	nervösa	än	de	som	inte	spelat	så	
många	konserter.	Elever	med	mindre	konsertvana	har	också	en	tendens	att	förstora	
prestationssituationer	och	göra	dem	svårare	än	vad	det	faktiskt	är	menar	de. 
	
För	att	klara	av	att	gå	upp	på	en	scen	med	ett	inre	lugn	menar	Olofsson	och	Wiberg	
(2009)	att	en	elev	måste	vara	väl	förberedd.	Det	krävs	därför	många	timmars	övning	för	
att	skapa	den	grund	som	en	utövare	behöver	för	att	kunna	vila	lugnt	på.	Detta	är	något	
som	även	Lindskog	(2015)	anser	vara	det	viktigaste	för	att	kunna	känna	lugn	inför	en	
konsert.	När	en	elev	har	de	grundläggande	tekniska	kunskaper	som	behövs	känner	de	
vanligtvis	inte	så	stor	nervositet	menar	Lindskog.	Vissa	lärare	går	så	långt	att	det	inte	
låter	sina	elever	konsertera	innan	de	besitter	de	grundläggande	tekniska	kunskaper	som	
krävs,	kunskaper	som	eleverna	skaffar	sig	genom	övning	både	med	och	utan	lärare.	Lä-
rarens	roll	är	enligt	Lindskog	också	att	vara	mer	som	en	coach	som	är	med	och	ser	till	att	
elevers	utveckling	är	på	väg	åt	rätt	håll.	Övning	som	den	viktigaste	delen	i	förberedelser	
inför	framträdanden	är	något	som	även	Järvenhag	(2011)	lyfter	fram	i	sin	intervjustudie	
på	grundnivå,	en	studie	som	utgår	från	forskares	syn	på	nervositet	och	stress	i	syfte	att	
utveckla	förståelse	för	den	mentala	förberedelsens	betydelse	bland	professionella	blås-
musiker	inför	olika	musikframträdanden.	Eleverna	bör	alltså	även	enligt	Järvenhag,	ges	
möjlighet	att	känna	sig	säkra	både	tekniskt	och	musikaliskt	för	att	kunna	behålla	sitt	
lugn	under	en	konsert.	Järvenhags	studie	likt	föreliggande	studie	avser	att	förbättra	för-
ståelsen	inom	stressen	kring	en	konsert.	Noggranna	förberedelser	för	att	kunna	känna	
lugn	i	konsertsammanhang	är	något	som	även	Liljeholm	Johansson	(2010)	lyfter	fram	en	
doktorsavhandling	som	innefattar	både	intervjuer	och	enkäter.	Avhandlingen	syftar	till	
att	bidra	till	en	bättre	psykosocial	arbetsmiljö	för	orkestermusiker	och	behandlar	bland	
annat	musikers	syn	på	övning	och	konserterande	men	också	fysiska	problem	som	kan	
uppkomma	i	deras	arbete.	Liljeholm	Johanssons	avhandling	rör	sig	inom	föreliggande	
studies	ämnesområde	då	den	belyser	hur	musiker	hanterar	stress	kring	konserterande,	
men	då	endast	en	mindre	del	av	avhandlingen	ligger	nära	denna	studies	ämnesområde	
samt	att	studien	utgår	från	motivationsteorier,	resulterar	det	här	i	att	att	denna	tillsynes	
viktiga	avhandling	endast	nämns	här	vid	detta	tillfälle.		
	
Ett	exempel	på	en	näraliggande	fråga	som	går	att	iaktta	inom	forskningsfältet	är	frågan	
om	nervositet.	Järvenhag	(2011)	menar	t	ex.	att	nervositeten	ökar	när	en	konsert	ses	
som	en	prestation.	I	en	konkurrenssituation	tenderar	då	nervositeten	att	bli	större	än	
vad	utövaren	kan	hantera.	Detta	medför	att	musiker	inte	lyckas	prestera	på	den	nivå	
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som	vore	möjligt	i	en	lugn	miljö.	Även	Olofsson	och	Wiberg	(2009)	skriver	om	att	nervo-
siteten	kan	bli	för	stor	och	att	utövaren	presterar	sämre	på	grund	av	detta.	Genom	olika	
avslappningsövningar	anses	en	utövare	då	kunna	hitta	tillbaka	till	sin	grundkapacitet	
och	utifrån	det	öka	sin	prestationsförmåga.		
	
Lindskog	(2015)	anser	vidare	att	lärare	ska	ge	sig	tid	till	att	prata	med	elever	om	kon-
serterande	och	de	olika	rädslor	som	kan	finnas	kring	detta.	Lindskogs	informanter	be-
skriver	att	de	upplever	att	de	dels	har	för	lite	tid	till	att	både	ge	elever	en	spelteknisk	
grund	samtidigt	som	det	ska	ge	dem	bra	mentala	förberedelser.	Lärarna	upplever	också	
att	de	inte	har	den	kunskap	som	krävs	för	att	ge	eleverna	de	förberedelser	som	behövs.	
Olofsson	och	Wiberg	(2009)	menar	att	det	är	viktigt	att	känna	sina	elever	för	att	kunna	
arbeta	med	deras	förberedelser.	Lärare	måste	känna	till	vad	elever	tycker	är	jobbigt	i	en	
konsertsituation	och	vad	som	ligger	till	grund	för	deras	nervositet.	Genom	att	göra	det	
kan	lärarna	arbeta	från	grunden	med	elevernas	problem	och	verkligen	ta	tag	i	proble-
men.		

2.1.3	Den	sociala	miljön	påverkar	både	förberedelser	och	resultat	
Inom	idrott	ses	idrottspsykologi	som	något	nödvändigt	för	att	kunna	prestera	på	toppen	
av	sin	förmåga,	och	det	är	därför	ett	kunskapsområde	som	använts	länge	och	även	värd-
eras	högt.	Gajić	(2011)	skriver	t	ex.	i	en	intervjustudie	på	avancerad	nivå	vars	teoretiska	
perspektiv	är	idrottspsykologi,	som	syftar	till	att	undersöka	om	det	finns	skillnader	i	
tillämpningen	av	idrottspsykologisk	verksamhet	mellan	Sverige	och	Serbien	med	inrikt-
ning	mot	tävlingsidrott	och	prestation,	att	idrottspsykologins	roll	bara	ökar	i	takt	med	
att	resultaten	av	många	års	användande	nu	ger	goda	resultat.	Idrottare	kan	springa	
snabbare,	hoppa	högre	och	vara	mer	uthålliga	med	hjälp	av	att	arbeta	med	sina	tanke-
sätt.	Informanterna	i	den	studie	Gajić	genomfört	är	alla	överens	om	vikten	av	idrotts-
psykologi,	de	kan	dock	inte	avgöra	hur	stor	procent	av	en	prestation	som	grundas	på	
idrottspsykologi.	De	upplever	ändå	stora	skillnader	mellan	utövare	som	använder	och	
utövare	som	inte	utgår	från	idrottspsykologi.	De	förberedelser	som	utövarna	gör	är	en-
ligt	Gajić	individuella,	alla	har	sitt	eget	sätt	att	förbereda	sig	på	så	bra	som	möjligt.	Det	
som	däremot	är	gemensamt	är	att	miljön	kring	utövaren	ska	vara	sådan	att	förberedel-
ser	gynnas.	Ofta	handlar	det	också	om	god	sömn,	bra	och	noggrann	uppvärmning	och	att	
leva	i	samklang	med	sina	tankar	och	känslor.	För	att	hitta	de	förberedelser	som	passar	
varje	idrottare	måste	utövaren	träna	på	detta.	Det	är	likt	styrketräning	där	varje	utövare	
lyfter	den	vikt	som	passar	och	genom	övning	ökar	den	vikt	som	lyfts.	På	samma	sätt	kan	
en	utövare	genom	träning	hitta	sin	egen	utgångspunkt	och	därifrån	utvecklas.	Gajićs	
studie	behandlar	likt	föreliggande	studie	ämnesområde	olika	delar	i	vad	som	krävs	för	
att	göra	en	god	prestation	samt	att	det	är	en	jämförandestudie.	Den	skiljer	dock	åt	såtill-
vida	att	studien	inte	utforskar	likheter	eller	skillnader	mellan	idrott	och	musik. 
	
Gajić	(2011)	skriver	att	utöver	lämplig	miljö	kan	en	utövare	utveckla	sina	mentala	för-
beredelser.	Det	utgör	ett	komplement	till	den	fysiska	träningen	och	genom	den	kan	även	
utövaren	hantera	sin	egen	”vinnarskalle”.	Det	är	genom	”vinnarskallens”	starka	psyke	
som	de	viktiga	matcherna	avgörs.	Gajić	informanter	förklarar	att	träna	mentalt	betyder	
att	de	med	hjälp	av	hjärnan	presterar	på	hög	nivå.	De	säger	att	det	är	många	som	använ-
der	sig	av	mental	träning	men	då	ofta	på	sätt	de	själva	hittat	på.	Det	är	först	bland	eliten	
som	mental	träning	tas	på	allvar	och	det	är	först	då	utövarna	faktiskt	börjar	träna	på	
detta	uppger	de.		
	



	 14	

I	en	litteratur-	och	enkätstudie	på	avancerad	nivå,	som	syftar	till	att	undersöka	före-
komst,	hantering	och	upplevda	orsaker	till	mentala	blockeringar	inom	kvinnlig	trupp-
gymnastik	på	nationell	ungdoms-	och	juniornivå	genomförd	av	Gioti	(2007),	berättar	nio	
av	tio	tränare	att	de	har	gymnaster	med	”mentala	blockeringar”	som	gör	att	de	inte	kan	
prestera	på	topp.	Studien	påminner	om	föreliggande	studie.	Den	teoretiska	utgångs-
punkten	i	Giotis	studie	är	dock	forskning	om	mentala	blockeringar	varvid	den	skiljer	sig	
åt	på	den	punkten.	I	Giotis	studie	framkommer	att	mentala	blockeringar	finns	i	alla	situ-
ationer	men	att	de	visar	sig	extra	tydligt	på	tävling,	och	allra	tydligast	under	moment	
som	kan	vara	farliga.	Tränarna	beskriver	t	ex.	att	blockeringar	kan	ha	sitt	ursprung	i	ti-
digare	misslyckanden	som	ibland	också	resulterat	i	skador.	Detta	går	i	vissa	fall	så	långt	
att	utövare	vägrar	göra	vissa	moment	eller	helt	enkelt	slutar	med	idrott.	Även	Anders-
son	och	Rydén	(2011)	syftar	i	en	enkätstudie	på	avancerad	nivå,	att	utifrån	teorier	om	
självkänsla	och	perfektionism,	utforska	sambandet	mellan	självkänsla,	perfektionism	
och	tävlingsängslan,	samt	idrottsutövares	oro	till	att	inte	lyckas	med	sin	uppgift.	De	me-
nar	att	en	viktig	del	i	dessa	utövarnas	tvivel	inför	ett	moment	är	risken	att	misslyckas.	
Det	är	inte	ovanligt	att	utövare	är	perfektionister	och	rädslan	för	att	inte	uppnå	ett	per-
fekt	resultat	gör	att	de	låter	bli	att	försöka.	Ett	flertal	av	tränarna	i	studien	uttrycker	led-
samhet	och	uppgivenhet	inför	detta	då	de	känner	att	de	har	otillräckliga	kunskaper	att	
hjälpa	utövare	på	tillfredsställande	sätt.	Mentala	blockeringar	anser	tränarna	till	stor	del	
beror	på	bristande	självförtroende	och	att	utövare	inte	känner	att	de	har	kontroll	över	
en	situation.		

2.1.4	Självhjälpsböcker	inom	idrott	och	musik	
Inom	både	idrott	och	musik	finns	så	kallade	självhjälpsböcker	som	beskriver	hur	utö-
vare	ska	göra	för	att	prestera	bra	i	olika	situationer.	Här	presenteras	ett	urval	av	de	
böcker	som	finns	inom	detta	område.	
	
Weibull,	Wallsbeck	och	Almgren	(2012)	skriver	t.ex.	att	utövare	måste	ha	rätt	förutsätt-
ningar	för	att	kunna	prestera	bra,	bl.	a.	behövs	förståelse	för	vad	som	krävs	för	att	nå	ett	
mål.	Utövare	ska	känna	till	vilka	delar	i	en	prestation	som	är	viktiga	för	att	därefter	
kunna	lägga	upp	förberedelserna	på	rätt	sätt.	Genom	att	använda	tydliga	mål	går	det	att	
se	hur	långt	på	vägen	en	utövare	har	kommit	i	förhållande	till	ett	mål,	att	arbeta	mot	ett	
mål	ger	också	motivation	och	koncentration.	När	det	sedan	är	dags	för	en	prestationssi-
tuation	är	det	av	vikt	att	en	utövare	känner	sig	bekväm	i	den	miljö	där	prestationen	ska	
ske.	Det	är	stor	skillnad	i	att	prestera	i	en	miljö	som	en	utövare	känner	till	mot	att	pre-
stera	i	en	miljö	som	är	ny.		
	
Weibull	et	al.	(2012)	menar	i	sin	bok	riktad	till	idrottare	att	utövare	kan	i	pressade	situ-
ationer	förflytta	sig	till	mentala	platser	där	de	känner	sig	lugna.	Genom	att	använda	posi-
tiva	minnen	går	det	med	hjälp	av	dessa	att	styra	bort	nervositet	och	spänning	inför	en	
uppgift.	En	utövare	ska	därför	före	en	prestation,	se	sig	själv	lyckas	med	sin	uppgift	ge-
nom	att	spela	upp	positiva	minnesbilder	gång	på	gång,	därmed	kan	ett	större	lugn	in-
finna	sig	inför	en	uppgift.	För	att	kunna	koncentrera	sig	på	en	uppgift	är	det	vanligt	att	
en	utövare	använder	sig	av	olika	triggers.	En	trigger	kan	vara	en	kroppsrörelse	eller	ett	
ord	som	utövaren	associerar	med	ett	specifikt	positivt	känslotillstånd.	När	triggern	akti-
veras	hittar	utövaren	snabbt	de	positiva	bilder	som	länkas	till	den	och	kan	genom	detta	
finna	trygghet	i	en	uppgift.				
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Plate	(1994))	skriver	att	utövare	måste	acceptera	sina	tankar	och	det	faktum	att	tankar-
na	inte	alltid	är	konstruktiva.	Genom	att	göra	detta	kan	en	utövare	finna	distans	till	sina	
känslor	och	därmed	inte	ta	dem	på	så	stort	allvar.	Prestationsförmåga	styrs	av	tankar	
och	Plate	menar	därför	att	många	tänker	fel,	och	det	är	först	när	en	idrottare	lär	känna	
sina	känslor	och	beteenden	som	det	är	möjligt	att	reflektera	över	dem	och	bygga	nya	
tankar	och	känslor	som	är	mer	rätt	inför	en	uppgift.		
	
Plate	och	Plate	(2001)	menar	att	mål	och	motivation	utgör	två	väsentliga	delar	av	att	
lyckas	med	en	prestation,	och	de	mål	som	en	utövare	bygger	upp	måste	därför	vara	nog-
grant	uttänkta	och	detaljerade,	på	så	sätt	kan	en	utövare	veta	när	ett	mål	är	uppnått.	Det	
är	dock	viktigt	att	målen	är	realistiska.	En	utövare	bör	ta	ställning	till	hur	lång	tid	det	får	
ta	att	uppnå	ett	mål	och,	om	det	behövs,	hur	många	delmål	som	krävs	för	målet	ska	nås.	
Ett	mål	som	befinner	sig	alltför	långt	bort	kan	lätt	bli	diffust,	delmålen	hjälper	då	till	att	
konkretisera	målet.	Vägen	till	målet	ska	vara	fyllt	av	affirmationer1	som	på	ett	målande	
sätt	beskriver	vart	utövaren	befinner	sig	och	vart	hen	är	på	väg.		
	
Inom	musik	finns	det	inte	lika	många	självhjälpsböcker	som	inom	idrott.	En	av	de	böcker	
som	finns	kommer	ursprungligen	från	idrott.	Green	och	Gallwey	(1986)	skriver	att	en	
musiker	ska	lita	på	de	färdigheter	hen	skaffat	sig	genom	övning.	Med	hjälp	av	detta	kan	
musikern	finna	ett	lugn	som	möjliggör	en	god	prestation.	För	varje	konsert	som	en	mu-
siker	gör	skaffar	hen	sig	erfarenhet	vilket	gör	att	musikern	kan	lära	av	sina	eventuella	
misstag.	Green	och	Gallwey	skriver	även	om	att	det	finns	två	röster	inom	en	person	som	
berättar	för	denne	hur	en	prestation	går.	De	benämner	dessa	röster	som	Self	1	och	Self	2.	
Self	1	är	den	röst	som	berättar	hur	det	går,	hur	det	gått	och	hur	vederbörande	bör	göra.	
Den	rösten	stör	en	musikers	potential.	Self	2	är	inte	lika	reflekterande	utan	handlar	mer	
intuitivt.	Den	rösten	är	mer	intuitiv.		
	
Fagéus	(2012)	skriver	likt	Plate	och	Plate	(2001)	om	vikten	av	användandet	av	målbil-
der.	Genom	att	använda	mål	kan	en	musiker	finna	motivation	att	öva	den	mängd	som	
krävs	för	att	nå	sitt	mål.	En	annan	del	som	skapar	motivation	är	de	tidigare	positiva	
minnena	som	en	musiker	har	från	tidigare	konserter.	Skulle	musikern	istället	endast	
tänka	på	de	negativa	upplevelser	hen	har	från	en	konsert	kan	musikern	känna	en	stor	
nervositet	och	må	dåligt	på	grund	av	detta.	Det	är	alltså	som	lärare	enligt	Fageus	att	be-
lysa	de	positiva	delar	från	en	konsert	för	att	hjälpa	sina	elever	på	bästa	sätt.		

2.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Prestation	och	idrott	är	något	som	länge	gått	hand	i	hand	och	det	finns	relativt	mycket	
forskning	inom	området	(Hassmén,	2003,	m.fl.),	inom	området	prestation	och	musik	
finns	det	däremot	inte	alls	lika	mycket	forskning.	Senaste	åren	har	det	endast	skrivits	
några	examensarbeten	där	ämnen	som	nervositet,	förberedelser	och	konsertsituationer	
behandlas	(Lindskog,	2015;	Järvenhag,	2011;	Olofsson	&	Wiberg,	2009	m.fl.).	Att	det	
kommer	arbeten	från	just	studenter	inom	detta	område	gör	att	jag	drar	slutsatsen	att	
studenter	runt	om	i	Sverige	vill	veta	mer	om	detta	ämne.	
	

																																																								
1	Affirmation	beskrivs	som	”en	positivt	formulerad	fras	eller	sats	som	är	tänkt	att	upprepas	i	tal,	
tanke	eller	skrift,	i	syfte	att	utövaren	skall	förändra	sitt	tänkande	i	önskad	riktning”	(Nationalen-
cyklopedin,	2016)	
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Endast	ett	arbete	finns	där	prestation	inom	både	musik-	och	idrottsområdet	utforskas,	
och	det	är	ett	arbete	på	grundnivå	som	genomfördes	2012	av	Lundgren.	I	övrigt	finns	
alltså	examensarbeten,	självständiga	arbeten	och	doktorsavhandlingar	inom	vardera	
område	vilket	gör	att	likheter	och	skillnader	mellan	dessa	två	områden	inte	tydliggjorts	i	
särdeles	stor	utsträckning.	Borde	det	inte	finnas	fler	studier	där	de	båda	områdena	be-
rörs?	Eller	är	musik	och	idrott	inte	så	lika	som	jag	tror	att	de	är?	Skulle	det	inte	ändå	
kunna	vara	så,	att	båda	sidor	gynnas	av	ett	utbyte	av	erfarenheter?	Musiklärares,	musi-
kers,	idrottares	och	idrottstränares	möjligheter	att	utbyta	erfarenheter	kan	kanske	ge	
dem	chans	att	nå	nya	nivåer	och	arbetssätt	inom	sina	respektive	områden?	
	
Forskning	inom	musik	betonar	vikten	av	motorisk	övning.	Övningen	ska	ge	det	lugn	som	
en	musiker	behöver	för	att	kunna	spela	bra	i	konsertsammanhang.	Inom	idrott	betonas	
istället	vikten	av	att	befinna	sig	i	rätt	miljö,	kunna	bryta	sina	mentala	blockeringar	och	
se	målbilder	innan	en	prestationssituation	äger	rum.	Här	finns	således	olikheter	mellan	
dessa	två	områden.	Genom	att	ställa	hur	musiklärare	och	idrottstränare	erfar	att	de	ar-
betar	med	fenomenet	prestation	bredvid	varandra	önskar	jag	här	i	detta	arbete	därför	
visa	på	eventuella	likheter	och	skillnader	mellan	dessa	båda	områden.		
	
Genom	att	belysa	likheter	och	skillnader	mellan	hur	musiklärare	och	idrottstränare	er-
far	att	de	arbetar	för	att	gynna	elevers	prestationer	på	gymnasienivå	hoppas	jag	här	i	
detta	arbete	visa	på	nya	arbetssätt	som	gynnar	elevers	prestationer	och	öppnar	upp	för	
samarbete	över	ämnesgränserna.	Syftet	med	föreliggande	uppsats	är	att	utforska	och	
jämföra	på	vilka	sätt	lärare	i	musik	och	idrott	erfar	fenomenet	prestation	i	undervisning	
på	gymnasienivå.	Studiens	forskningsfrågor	är:	
	

1. Hur	erfar	musiklärare	och	idrottstränare	fenomenet	prestation	inom	sina	respek-
tive	områden?	

2. På	vilka	sätt	erfar	musiklärare	och	idrottstränare	att	de	arbetar	för	att	gynna	ele-
vers	prestationer?	 	
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3	Teoretiska	utgångspunkter	
I	detta	kapitel	behandlas	de	teoretiska	utgångspunkter	som	arbetet	vilar	på,	och	det	är	
här	frågan	om	fenomenologi	som	vetenskapsfilosofisk	utgångspunkt	och	psykologi	som	
teoretisk	utgångspunkt.	Avsnittet	om	studiens	teoretiska	utgångspunkt	är	indelat	i	ru-
brikerna:	Uppväxt	och	självbild,	Självkänsla,	Grundläggande	behov,	Prestationsbehov	samt	
Prestation	

3.1	Fenomenologi	som	vetenskapsfilosofiskt	perspektiv	
Då	denna	studie	utforskar	och	jämför	hur	lärare	inom	musik	och	idrott	erfar	fenomenet	
prestation	i	undervisning	på	gymnasienivå	är	det	naturligt	att	studiens	vetenskapsfilo-
sofiska	utgångspunkt	är	fenomenologi.	Att	det	är	naturligt	går	att	härleda	till	hur	Bry-
man	(2011)	beskriver	perspektivet	då	han	menar	att	fenomenologi	är	en	antipositivist-
isk	ståndpunkt	som	befattar	sig	med	hur	individer	upplever	olika	fenomen.	Ett	fenomen	
är	enligt	NE	(2016):	något	allmänt	iakttagbart	eller	en	företeelse	och	något	som	för	oss	
är	tillgängligt.	Bryman	skriver	också	att	en	forskare	som	arbetar	med	att	förstå	eller	
skapa	mening	i	ett	fenomen,	bör	sätta	sina	egna	förutfattade	meningar	inom	parentes	
och	på	så	sätt	försöka	förstå	den	värld	hen	lever	i.	Allwood	och	Erikson	(1999)	menar	
också	att	i	arbetet	med	att	förstå	en	social	världsbild	bör	en	forskare	som	utgår	från	fe-
nomenologi,	bryta	sin	naturliga	inställning	till	ett	fenomen	då	den	ofta	grundas	på	förut-
fattade	meningar.	
	
Allwood	och	Erikson	(1999)	skriver	att	forskare	inom	fenomenologi	strävar	efter	att	
försöka	hitta	mening	i	ett	fenomens	betydelse.	Att	hitta	mening,	eller	att	skapa	mening,	
benämns	även	intentionalitet,	vilket	är	något	vi	alla	mer	eller	mindre	medvetet	strävar	
efter.	Intentionalitet	rör	vad	vi	riktar	vår	uppmärksamhet	mot,	dvs.	vad	vi	riktar	vårt	
medvetande	mot	när	vi	utifrån	vår	sociala	världsbild	och	tidigare	erfarenheter	försöker	
förstå	och	benämna	vad	vi	erfar	i	vår	omgivning.		

3.2	Psykologi	som	teoretiskt	perspektiv	
I	detta	kapitel	behandlas	de	teoretiska	utgångspunkter	som	arbetet	vilar	på,	och	det	är	
här	frågan	om	de	psykologiska	teorier	som	handlar	om	vad	som	krävs	för	att	uppnå	eller	
erhålla	en	god	prestation.	Avsnittet	är	indelat	i	rubrikerna:	Uppväxt	och	självbild,	Själv-
känsla,	Grundläggande	behov,	Prestationsbehov	samt	Prestation	

3.2.1	Uppväxt	och	självbild	
Under	uppväxten	går	människan	igenom	olika	faser.	Hwang	och	Frisén	(2012)	skriver	
att	de	flesta	faser	avlutas	med	en	kris	som	i	sin	tur	är	uppstarten	på	nästkommande	fas.	
En	av	de	faser	som	avslutas	med	en	kris	är	ungdomsåren,	en	fas	som	infinner	sig	när	vi	
är	mellan	13-20	år.	Den	kris	som	avslutar	denna	fas	har	två	olika	lösningar;	antingen	
positiv	lösning	eller	negativ	lösning.	Beroende	på	vilken	lösning	krisen	får,	färgar	den	i	
sin	tur	stora	delar	av	vårt	fortsatta	liv.		
	
För	att	få	en	positiv	lösning	på	krisen	i	ungdomsåren	menar	Hwang	och	Frisén	(2012)		
att	det	är	viktigt	med	ett	fungerande	socialt	samspel	med	andra	personer.	Det	är	genom	
samspel	med	andra	som	vi	lär	känna	oss	själva	i	olika	sociala	grupper	och	roller.	Med	
hjälp	av	de	sociala	grupperna	och	olika	rollidentiteter	sker	en	optimal	identitetsutveckl-
ing.	Då	ungdomsåren	saknar	det	vuxna	ansvaret	och	individerna	skyddas	av	sociala	
myndigheterna	är	det	möjligt	för	personer	att	slippa	undan	livets	större	ansvar	och	det	
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blir	då	lättare	att	experimentera	med	olika	identiteter.	Ungdomsåren	är	fyllda	med	sub-
kulturer	och	subgrupper	som	i	sin	tur	möjliggör	ett	varierat	utbud	av	grupper	där	indi-
vider	lättare	accepteras.		
	
Skulle	ungdomskrisen	däremot	få	en	negativ	lösning	kan	vi	uppleva	en	identitetskris.	
Hwang	och	Frisén	(2012)	anser	att	det	inte	är	ovanligt	att	en	person	med	en	negativ	lös-
ning	på	ungdomsfasen	känner	sig	ofullständig	och	erfar	förvirring	kring	sin	identitet.	En	
viss	mått	av	förvirring	ingår	i	den	positiva	lösningen	också,	men	när	förvirringen	sker	i	
den	negativa	lösningen	sätter	den	djupare	spår.	Det	blir	med	en	negativ	lösning	t	ex.	svå-
rare	att	hitta	ett	socialt	nätverk	som	en	person	kan	känna	samhörighet	i,	bland	annat	
kan	personer	med	en	negativ	lösning	lida	av	beslutsamhets-	och	prestationsångest,	vil-
ket	i	sin	tur	skapar	identitetsförvirring.	En	negativ	lösning	gör	det	svårare	för	att	skapa	
distans	till	sig	själv	och	att	ta	sig	utanför	sin	trygghetszon.	Det	kan	också	då	vara	svårare	
att	ta	sig	in	i	nästa	fas,	närhet-	och	isoleringsfasen.	Att	detta	blir	svårare	beror	på	att	en	
av	ungdomsfasens	centrala	delar	innebär	att	lära	sig	skapa	ett	socialt	umgänge.	Att	då	gå	
från	en	negativ	lösning	där	de	sociala	delarna	inte	blir	på	det	sätt	som	personen	ifråga	
trivs	med,	gör	att	nästa	fas	blir	svår.	I	den	efterföljande	fasen	är	det	nämligen	viktigt	att	
engagera	sig	i	andra	människor	och	skapa	relationer.			

3.2.2	Självkänsla	
En	av	de	mest	centrala	delarna	som	styr	hur	vi	ser	på	och	upplever	oss	själva,	är	vår	
självkänsla.	Smedler	och	Lundh	(2012)	menar	att	det	är	just	vår	självkänsla	som	styr	om	
vi	t.ex.	är	nöjda,	stolta,	besvikna	eller	skamfyllda.	En	hög	självkänsla,	det	vill	säga	att	vi	
ser	vår	egen	person	som	duktig	och	att	vi	är	stolta	över	vad	vi	gör,	bidrar	till	att	vi	vär-
derar	vår	livssituation	högt.	Självkänslan	har	en	starkare	kraft	när	det	gäller	att	vara	
tillfreds	än	t.ex.	inkomst,	utbildning	och	hälsa	menar	de.	En	låg	självkänsla	leder	ofta	till	
en	tvekande	personlighet	där	individen	ursäktar	sig	i	det	offentliga	rummet	vilket	i	sin	
tur	kan	leda	till	desperationer.	Personer	med	en	låg	självkänsla	tenderar	att	vara	kri-
tiska	mot	sina	egna	prestationer,	och	de	har	svårigheter	att	urskilja	något	bra	i	en	situat-
ion	som	ses	som	misslyckad.	Smedler	och	Lundh	skriver	om	olika	kognitiva	personlig-
hetsdimensioner	där	en	av	personlighetsdimensionerna	är	perfektionism.	En	person	
som	är	perfektionist	ställer	höga	krav	på	sig	själv	och	har	likt	en	person	med	låg	själv-
känsla	svårt	att	acceptera	en	prestation	som	inte	går	som	det	är	tänkt.	Det	går	här	att	
dra	likheter	till	personer	som	fått	en	negativ	lösning	på	ungdomsårskrisen.	Att	låg	själv-
känsla	kan	leda	till	depression	skriver	även	Ekehammar	(2012)	med	tillägget	att	en	per-
son	med	hög	självkänsla	tenderar	att	vara	både	friskare	och	känna	sig	lyckligare.	

3.2.3	Grundläggande	behov	
För	att	kunna	starta	en	process	mot	att	uppnå	våra	mål	behöver	vi	likt	en	motor	något	
som	sätter	igång	oss.	Fredriksson	och	Furmark	(2012)	beskriver	två	uppstartsprocesser	
som	varandes	av	vikt:	Den	första	kommer	inifrån	oss	själva	i	form	av	drivkrafter.	Det	är	
då	frågan	om	våra	biologiska	processer	som	ger	oss	energi	vilka	i	sin	tur	möjliggör	de	
olika	handlingar	vi	behöver	göra	för	att	nå	vårt	mål.	Den	andra	uppstartsprocessen	är	
yttre	mål	och	händelser,	dvs.	incitament.	Detta	rör	de	yttre	målsättningar	som	vi	van-
ligtvis	strävar	efter,	det	kan	vara	pengar,	sex,	mat,	dryck	m.m.	Utefter	vilka	mål	en	per-
son	har	styr	personen	ifråga	sina	beteenden	på	sätt	som	möjliggör	att	hen	uppnår	ett	
mål.	Fredriksson	och	Furmark	menar	att	båda	uppstartsprocesserna	samverkar	och	styr	
vår	motivation,	de	ställs	alltså	inte	emot	varandra	och	tar	ut	varandra	utan	de	arbetar	
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tillsammans.	Incitamenten	drar	så	att	säga	människan	mot	sitt	mål	medan	drivkrafterna	
trycker	på	inifrån.		
	
Människan	har	enligt	Fredriksson	och	Furmark	(2012),	primära	och	sekundära	motivat-
ioner.	Det	är	de	primära	motivationerna	som	skapar	biologisk	balans	i	kroppen,	en	ba-
lans	kallad	homeostatisk	balans.	Vi	är	beroende	av	att	leva	i	ett	homeostatiskt	tillstånd	
och	om	den	balansen	inte	skulle	finnas	skulle	vi	inte	kunna	existera.	Att	leva	i	ett	ho-
meostatiskt	tillstånd	betyder	att	vi	har	försett	vår	kropp	med	de	nödvändigheter	som	
krävs	för	att	den	ska	fungera.	Det	räcker	med	någon	grads	temperaturhöjning	i	hjärnan	
för	att	vi	ska	vara	medvetslösa	och	skulle	vätskebalansen	ändras	med	bara	några	pro-
cent	skulle	det	vara	omöjligt	att	överleva.	Det	är	de	primära	motivationerna	som	gör	att	
vi	måste	dricka	när	vi	är	törstiga	och	äta	när	vi	är	hungriga,	de	är	biologiska	drifter	som	
evolutionen	möjliggjort.	När	de	primära	motivationerna	är	livsviktiga	för	att	vi	biolo-
giskt	ska	fungera	är	de	sekundära	motivationerna	inte	lika	biologiskt	viktiga,	däremot	är	
de	socialt	viktiga.	Fredriksson	och	Furmark	skriver	att	de	sekundära	motivationerna	
skapas	ur	de	erfarenheter	vi	har	i	våra	liv	då	de	står	för	en	strävan	att	uppnå	sociokultu-
rellt	formade	behov.	Den	sekundära	motivationen	gör	alltså	att	vi	till	exempel	vill	passa	
in	i	ett	socialt	sammanhang	eller	prestera	likvärdigt	eller	bättre	än	andra.	
	
Fredriksson	och	Furmark	(2012)	skriver	att	under	1940-talet	kom	den	amerikanske	
psykologen	Abraham	Maslow	med	en	teori,	den	s.k.	behovshierarkin:	
	
	

	
Figur	1.	Maslows	behovshierarki,	egen	figur.	

Maslow	menade	att	vissa	behov	är	mer	grundläggande	än	andra	och	att	dessa	grundläg-
gande	behov	måste	tillfredsställas	först	innan	vi	kan	intressera	oss	för	något	mer	filoso-
fiskt.	Fredriksson	och	Furmark	(2012)	skriver	att	de	biologiska	grundläggande	behoven	
är	de	som	finns	längst	ner	i	behovshierarkin,	de	är	de	primära	motivationerna	som	
hunger,	törst,	trötthet,	osv.	När	dessa	behov	är	uppfyllda	menade	Maslow	att	människan	
vill	känna	sig	säker	och	trygg.	Därefter	vill	människan	känna	sig	vara	en	del	i	en	grupp	
och	känna	samhörighet	med	andra.	På	en	än	högre	nivå	kan	vi	därefter	börja	arbeta	med	
vår	självkänsla	och	erkänna	oss	själva	som	personer	som	kan	något,	och	allra	överst	me-
nade	Maslow	att	människan	kan	sträva	mot	självbekräftande.	Det	är	alltså	först	när	en	
människa	befinner	sig	på	det	översta	steget	i	behovshierarkin	som	denne	kan	börja	
sträva	mot	att	uppnå	sina	personliga	drömmar.	Fredriksson	och	Furmark	skriver	att	
Maslows	behovshierarki	har	fått	ett	stort	genomslag	både	inom	pedagogik	och	inom	
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ekonomi,	inom	pedagogik	kan	lärare	t.ex.	tänka	att;	eleven	har	svårigheter	att	lära	sig	
eftersom	de	mer	grundläggande	behoven	inte	har	uppnåtts.	
						
Fredriksson	och	Furmark	(2012)	skriver	att	det	dock	finns	kritiker	som	anser	att	be-
hovshierarkin	inte	stämmer.	De	menar	att	den	rangordning	som	Maslow	gjort	inte	är	så	
enkel	som	han	uppger	och	att	den	saknar	empiriskt	stöd.	De	menar	att	en	del	människor	
faktiskt	kan	svälta	sig	till	döds	för	att	visa	på	moraliska	övertygelser	och	att	vissa	perso-
ner	trivs	bäst	för	sig	själva	och	inte	behöver	t.ex.	ett	tredje	stadium.	

3.2.4	Prestationsbehov	
Smedler	och	Lundh	(2012)	menar	att	människan	har	olika	behov	som	den	strävar	efter	
att	uppnå,	ett	av	dessa	behov	är	prestationsbehovet.	Prestationsbehovet	ter	sig	på	det	
sätt	att	människan	har	en	önskan	att	göra	bra	ifrån	sig,	att	känna	sig	kompetent	och	att	
lyckas.	När	en	person	uppnår	detta	uppstår	kraftig	njutning.	Extra	stor	blir	denna	njut-
ning	när	prestationen	sker	i	helt	nya	former.	Fredriksson	och	Furmark	(2012)	skriver	
att	när	ett	mål	uppnås	känner	vi	lust-	eller	belöningskänslor,	det	är	samma	del	i	hjärnan	
som	sänder	ut	dessa	känslor	som	ger	positiva	känslor	vid	t.ex.	droganvändning.	När	vi	
uppnår	ett	mål	skickar	alltså	hjärnan	ut	dopamincellkroppar	och	dopaminet	gör	att	vi	
känner	lust	och	glädje,	strävan	efter	ett	dopaminrus	kan	därför	göra	att	vi	blir	beroende	
av	att	uppnå	mål	och	prestera	bra.	Samma	dopaminrus	uppstår	när	en	person	uppnår	ett	
mål	som	vid	sex,	varför	olika	droger	alltså	kan	ge	samma	dopaminpåslag.	
	
Graden	av	prestationsbehov	hos	oss	människor	är	olika.	Smedler	och	Lundh	(2012)	
hävdar	att	det	går	att	upptäcka	personer	med	stort	prestationsbehov	på	sättet	de	be-
skriver	sin	omgivning	på.	De	tenderar	att	formulera	framgång	och	berätta	om	sätt	att	
övervinna	hinder	i	olika	situationer	i	större	utsträckning	än	personer	med	ett	mindre	
prestationsbehov.	Prestationsbehov	skiljer	sig	inte	särskilt	mycket	åt	mellan	könen	eller	
mellan	olika	åldrar	menar	Smedler	och	Lundh	utan	människor	mäter	sina	prestationers	
storlek	på	olika	sätt	som	att	vara	i	behov	av	att	känna	sig	lyckad,	kompetent	eller	fram-
gångsrik.	Det	måttet	behöver	dock	inte	ställas	i	paritet	till	vad	någon	annan	har	preste-
rat,	utan	det	är	här	fråga	om	att	personen	upplever	måttet	inifrån.	Ett	annat	sätt	för	en	
person	att	mäta	sin	prestation	på	är	genom	yttre	aspekter,	dvs.	genom	att	värdera	sin	
prestation	utifrån	hur	den	står	sig	i	förhållande	till	andra	personer.	Prestationens	egen-
värde	är	då	inte	viktigt	så	länge	det	inte	finns	andra	personers	prestationer	att	jämföras	
med.	Det	kan	handla	om	att	vinna	över	en	annan	tävlande	eller	att	få	större	uppskattning	
än	någon	annan.	Det	är	då	något	yttre	socialt	incitament	som	gör	prestationen	värdefull	
och	därefter	skapar	den	personens	självbild.	

3.2.5	Prestera	bra	
De	behov	människan	har	skapar	fysiologiska	aktiveringar.	Fredriksson	och	Furmark	
(2012)	skriver	att	de	olika	aktivitetsnivåerna	styr	hur	vi	känner	inför	vår	strävan	mot	
våra	mål.	Beroende	på	aktiveringsnivåerna	kan	en	person	uppleva	känslor	som	spänd-
het,	avslappning	och	nervositet,	dessa	känslor	kommer	i	sin	tur	att	påverka	prestations-
resultatet.	Det	finns	en	aktiveringsnivå	som	gör	att	det	är	möjligt	att	prestera	på	absolut	
bästa	sätt;	aktiveringsgraden	måste	vara	hög	för	att	vi	ska	prestera	bra,	annars	tenderar	
utövaren	att	bli	loj.	Blir	aktiveringsgraden	däremot	för	hög	skapas	allt	för	stora	spän-
ningar	som	i	sin	tur	gör	det	svårt	att	prestera.	Detta	kallas	inom	psykologi	för	Yerkes-
Dodsons	lag.	Fredriksson	och	Furmark	beskriver	det	på	följande	sätt:	
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En	idrottsutövare	som	är	allt	för	överlägsen	möter	inget	riktigt	motstånd	och	
förblir	dåligt	motiverad.	I	stället	för	att	hoppa	7,95	i	längd	stannar	vinsthop-
pen	på	7,50.	Med	de	rätta	konkurrenterna	måste	hopparen	prestera	bättre,	ak-
tiveringsgraden	stiger	och	den	optimala	prestationen	uppnås.	Å,	andra	sidan,	
kraven	ökar	allt	för	mycket,	låt	oss	säga	att	prissumman	är	på	50	miljoner,	
hopparen	kan	bli	övermotiverad	och	prestera	sämre.	Detta	är	en	förklaring	till	
varför	idrottsmän	ibland	är	>>övertända<<	och	presterar	dåligt.	(Fredriksson	
&	Furmark,	2012,	s.	100)		
	

Fredriksson	och	Furmark	(2012)	skriver	alltså	att	det	är	av	stor	vikt	att	en	utövare	som	
känner	lagom	hög	aktiveringsgrad	för	att	lyckas,	presterar	som	bäst.	Om	aktiveringsgra-
den	är	för	hög	eller	för	låg	kommer	utövaren	att	prestera	under	sin	förmåga.		
	
	 	



	 22	

4	Metod	
I	detta	kapitel	tydliggörs	studiens	metodologiska	utgångspunkter	samt	studiens	metod.	
Efter	detta	beskrivs	studiens	design	innehållandes	urval	av	informanter,	datainsamling,	
bearbetning	och	analys,	etiska	övervägningar	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet.	

4.1	Metodologiska	utgångspunkter	
Då	syftet	med	föreliggande	studie	är	att	utforska	och	jämföra	på	vilka	sätt	lärare	i	musik	
och	idrott	erfar	fenomenet	prestation	i	undervisning	på	gymnasienivå,	är	det	av	vikt	att	
informanter	från	båda	sidor	grundligt	får	berätta	om	hur	de	erfar	att	de	arbetar.	Det	är	
här	informanternas	erfarenheter	och	berättelser	som	lyfts	fram	snarare	än	deras	fak-
tiska	verklighet.	När	arbetet	ter	sig	på	detta	sätt	blir	intervju	en	av	de	mest	effektiva	me-
toderna	att	samla	in	data	på	menar	jag.	Bryman	(2011)	skriver	också	att	intervju	är	det	
vanligaste	sättet	att	samla	in	data	från	informanter	på.	Att	använda	en	väl	beprövad	me-
tod	anser	jag	gör	metoden	till	ett	attraktivt	arbetssätt.	Informanternas	intervjusvar	te-
matiseras	och	presenteras	i	resultatet	där	svaren	från	de	olika	områdena	musik	och	id-
rott	blir	jämförbara.	Att	arbetet	ter	sig	på	detta	sätt	gör	att	studien	är	av	kvalitativ	art	
och	att	ansatsen	är	induktiv.	Studien	får	en	induktiv	ansats	då	teorier	och	synsätt	på	fe-
nomenet	prestation	utgår	från	informanternas	intervjusvar.		

4.1.1	Semistrukturerad	intervju	
Enligt	Bryman	(2011)	finns	det	två	kvalitativa	intervjuformer	som	är	vanliga;	ostruktu-
rerade	och	semistrukturerade.	I	denna	studie	används	den	semistrukturerade	intervjun	
då	den	passar	bättre	just	på	grund	av	sin	struktur	och	uppbyggnad.	Skulle	studien	bygga	
på	ostrukturerade	intervjuer	som	mer	liknar	samtal	där	informanterna	får	möjlighet	att	
associera	fritt,	kan	samtalen	ta	många	olika	vändningar	varvid	svaren	kan	bli	svåra	att	
hantera	då	ett	jämförande	resultat	eftersöks.	En	semistrukturerad	intervju	är	istället	lite	
mer	låst	till	en	s.k.	intervjuguide.	En	intervjuguide	är	utformad	likt	en	minneslista	över	
de	teman	intervjun	ska	behandla	där	frågorna	i	intervjuguiden	gör	det	möjligt	för	fors-
karen	att	få	svar	på	studiens	forskningsfrågor.	Intervjun	följer	med	hjälp	av	intervjugui-
den	de	olika	teman	som	bygger	på	studiens	forskningsfrågor	och	forskaren	ser	då	också	
med	hjälp	av	följdfrågor	till	att	informanten	håller	sig	inom	intervjuns	ramar.	I	vilken	
ordning	frågorna	kommer	spelar	däremot	inte	någon	roll.	Att	bygga	en	intervju	på	tyd-
liga	teman	menar	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	är	ett	bra	sätt	att	besvara	forskningens	
”vad”.	Att	använda	teman	under	en	intervju	gör	också	att	intervjun	lättare	håller	en	röd	
tråd	som	bygger	på	studiens	forskningsfrågor.	Detta	medför	även	att	svaren	blir	mer	
kompatibla	för	jämförelse.	Med	hjälp	av	en	semistrukturerad	intervju	blir	det	alltså	möj-
ligt	att	under	analysen	ställa	upp	informanternas	svar	efter	varandra	och	på	så	sätt	visa	
på	likheter	och	skillnader	i	resultatet.	
	
Den	semistrukturerade	intervjun	ställer	enligt	Bryman	(2011)	högre	krav	på	en	forskare	
eftersom	det	är	viktigt	att	ämnets	röda	tråd	följs,	i	en	ostrukturerad	intervju	kan	forska-
ren	istället	vara	mer	tilldragen	och	låta	informanten	prata	fritt.	En	nackdel	med	en	semi-
strukturerad	intervju,	då	informanterna	inte	får	prata	fritt	utan	någorlunda	måste	för-
hålla	sig	till	en	intervjuguide,	är	dock	att	samtalet	kan	bli	konstlat.	Detta	kan	i	sin	tur	
göra	att	informanten	svarar	på	det	sätt	som	hen	tror	att	forskaren	vill.	Forskaren	måste	
därför	förhålla	sig	öppen	mot	informanterna	och	frågorna	får	inte	var	för	ledande.	Kvale	
och	Brinkmann	(2014)	betonar	vikten	av	ett	fungerande	samspel	mellan	intervjuare	och	
informant	då	informantens	svar	i	många	fall	bygger	på	hur	skicklig	intervjuaren	är.	De	
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ser	det	som	av	stor	vikt	att	forskaren	kan	leda	intervjun,	är	beläst	på	ämnet	och	besitter	
terminologisk	kunskap.	Detta	gör	intervjuns	uppbyggnad	mer	strukturerad	och	följdfrå-
gorna	blir	då	också	mer	relevanta.	
	
En	annan	metod	som	Bryman	(2011)	skriver	om	som	också	skulle	kunna	varit	relevant	
för	detta	arbete	är	fokussamtal.	Fördel	med	fokussamtal	är	möjligheten	att	belysa	ämnet	
från	fler	håll	då	det	vanligtvis	innehåller	fler	deltagare.	I	ett	fokussamtal	diskuterar	del-
tagarna	ett	ämne	varvid	åsikter	ges	möjlighet	att	tydligare	komma	fram.	I	en	intervju	
kan	det	vara	svårt	att	ifrågasätta	en	informants	svar	vilket	är	något	som	kanske	inte	
känns	lika	utpekande	i	ett	fokussamtal.	Att	fokussamtal	inte	är	den	metod	som	valts	här	i	
detta	arbete	beror	delvis	på	logistiska	problem.	I	ett	fokussamtal	är	fler	personer	in-
blandade	vilket	försvårar	planeringen	inför	ett	fokussamtal.	Detta	underlättas	med	me-
toden	semistrukturerad	intervju.	Den	nu	använda	metoden	gör	det	också	möjligt	för	in-
formanterna	att	behålla	ordet	längre	och	på	så	sätt	berätta	mer	utförligt	om	sina	arbets-
sätt.	

4.2	Design	av	studien	
I	detta	avsnitt	redogörs	för	studiens	urval	av	informanter,	studiens	genomförande	samt	
dess	trovärdighet	och	giltighet.	

4.2.1	Urval	av	informanter	
Redan	tidigt	i	arbetet	fanns	ett	tydligt	fokus;	är	att	utforska	och	jämföra	på	vilka	sätt	lä-
rare	i	musik	och	idrott	erfar	fenomenet	prestation	i	undervisning	på	gymnasienivå.	När	
forskning	har	ett	tydligt	fokus	menar	Bryman	(2011)	att	det	är	viktigt	med	ett	målstyrt	
urval	i	sökandet	av	lämpliga	informanter.	Genom	ett	målstyrt	sökande	går	det	att	hitta	
informanter	som	passar	forskningens	syfte	och	forskningsfrågor.	Innan	kontakten	med	
informanterna	upprättades	skapade	 jag	några	kriterier	som	informanterna	skulle	upp-
fylla	för	att	göra	deras	arbetssätt	jämförbara.	Informanterna	skulle	arbeta	med	gymna-
sieungdomar,	deras	elever	ska	regelbundet	delta	i	tävlingar/konserter,	de	skulle	arbeta	
med	elever	med	individuella	målsättningar	och	vara	eller	har	varit	aktiv	 inom	sitt	om-
råde	som	idrottare	eller	musiker.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	menar	i	sin	tur	att	anta-
let	 informanter	 i	kvalitativ	 forskning	brukar	vara	ca	10	till	15	stycken.	Detta	kan	dock	
variera	eftersom	det	måste	passa	studiens	storlek	och	 ta	hänsyn	till	eventuella	 tidsbe-
gränsningar.	Både	storleken	och	tidsbegränsningen	gör	att	antalet	informanter	i	denna	
studie	är	sex	till	antalet.	Skulle	fler	tillfrågas	är	det	min	åsikt	att	arbetets	omfång	måste	
vara	större	och	fortgå	under	en	längre	tid.	
	
De	 informanter	som	valts	ut	 till	denna	studie	är	aktiva	 inom	två	olika	områden,	musik	
och	 idrott.	 Informanterna	på	musiksidan	är	 eller	har	varit	 aktiva	klarinettister	på	hög	
nivå	och	är	samtidigt	också	klarinettlärare	på	olika	gymnasier.	De	undervisar	också	ele-
ver	 i	 olika	 åldrar	 både	 över	 och	 under	 gymnasienivå	 och	 bedriver	 även	 undervisning	
både	 inom	 och	 utom	 skolvärlden.	 De	 valdes	 här	 ut	 eftersom	 eleverna	 på	 de	 aktuella	
gymnasieskolorna	konserterar	regelbundet	och	har	hög	andel	elever	som	fortsätter	stu-
dera	musik	på	högre	nivå.	Informanterna	på	musiksidan	fanns	sedan	tidigare	i	eller	nära	
mitt	eget	kontaktnät	vilket	gjorde	det	lätt	för	mig	att	få	tag	på	dem	och	boka	intervjuti-
der.	På	idrottssidan	är	informanterna	aktiva	tränare	på	ett	och	samma	friidrottsgymna-
sium	med	regelbundet	tävlande	elever	och	de	arbetar	och	är	även	aktiva	inom	olika	om-
råden	inom	idrott	på	hög	nivå.	Dessa	fanns	inte	i	mitt	nätverk	utan	valdes	ut	med	hjälp	
av	en	chef	på	det	idrottsgymnasiet	de	arbetar	på.	Hen	såg	dem	som	lämpliga	till	att	delta	
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i	studien	efter	jag	förklarat	studiens	syfte.	På	idrottssidan	däremot	var	jag	i	kontakt	med	
en	chef	på	ett	idrottsgymnasium	som	i	sin	tur	berättade	vilka	personer	som	skulle	passa	
bra	till	min	studie.		
	
Några	 av	de	 informanter	 som	deltar	 i	 studien	önskade	att	 deras	 svar	 skulle	 vara	 ano-
nyma,	för	att	avidentifiera	dem	har	jag	därför	skapat	nya	namn.	De	informanter	som	del-
tagit	i	studien	är:	
	
Namn:	Lärare	A	
Ålder:	ca	50	
Utbildning:	Själv	aktiv	musiker,	Musikerutbildning	
Lärare	inom:	Musik	
Ämne:	Klarinett	
	
Namn:	Lärare	B	
Ålder:	ca	40	
Utbildning:	Själv	aktiv	musiker,	Musikerutbildning	
Lärare	inom:	Musik	
Ämne	Klarinett	
	
Namn:	Lärare	C	
Ålder:	ca	30	
Utbildning:	Själv	aktiv	musiker,	Musikerutbildning	
Lärare	inom:	Musik	
Ämne:	Klarinett	
	
Namn:	Lärare	1,	
Ålder:	ca	40	år	
Utbildning:	Tidigare	aktiv	inom	sin	idrott	&	pedagogisk	utbildning		
Lärare	inom:	Idrott	
Ämne:	Friidrott	
	
Namn:	Lärare	2	
Ålder:	ca	30	år	
Utbildning:	Själv	aktiv	inom	sin	idrott	
Lärare	inom:	Idrott	
Ämne:	Träningslära	och	Fysiologi	
	
Namn:	Lärare	3	
Ålder:	ca	30	år	
Utbildning:	Tidigare	aktiv	inom	sin	idrott,	pedagogisk	utbildning	samt	studier	inom	psy-
kologi	
Lärare	inom:	Idrott	
Ämne:	Kampsport	och	tyngdlyftning	

4.2.2	Datainsamling	
Den	första	informanten	kontaktades	våren	2015,	övriga	informanter	kontaktades	däref-
ter	under	vintern	2016.	 Informanterna	kontaktades	via	 telefon	eller	personliga	möten	
där	jag	förklarade	studiens	syfte.	Ingen	av	de	tillfrågade	tänkte	särskilt	länge	på	om	de	
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ville	vara	med	eller	ej	utan	alla	svarade	relativt	snabbt	att	de	var	intresserade.	Därefter	
skickade	jag	via	mejl	mer	detaljerad	information	om	studien.	Även	informanterna	inom	
idrott	 kontaktades	 på	 samma	 sätt	 via	 telefon.	 Informanterna	 inom	 idrott	 fick	 samma	
information	om	studien	som	informanterna	i	musik	fått.	
	
När	 jag	hade	 sex	 informanter	 som	 tackat	 ja	 till	 att	medverka	 i	 studien	påbörjades	 ge-
nomförandet	 av	 intervjuerna.	 Plats	 bestämdes	 av	 informanterna	 varför	 de	 skedde	 på	
olika	platser	runt	om	i	Sverige.	En	av	intervjuerna	gjordes	dock	via	Skype	då	informan-
tens	schema	 inte	passade	med	mitt.	Då	 jag	betraktade	denne	 informant	som	viktig	 för	
studien	legitimerar	det	enligt	mig	att	intervjun	ägde	rum	även	om	det	var	via	Skype,	al-
ternativet	hade	varit	att	 informanten	 inte	medverkat	vilket	 jag	 inte	ansåg	vara	ett	bra	
alternativ.	Bryman	(2012)	betonar	också	just	vikten	av	ett	målstyrt	sökande	när	de	gäl-
ler	urval,	vilket	jag	alltså	här	bemödade	mig	om.		
	
Intervjuerna	utgick	från	en	intervjuguide	jag	skapat	grundad	på	studiens	problemformu-
lering	 och	 forskningsfrågor	 (se	 bilaga	 1).	 Frågorna	 i	 intervjuguiden	behandlar	 elevers	
prestationer,	informanternas	syn	på	prestation	och	deras	roll	för	att	elever	ska	nå	sina	
mål.	Guiden	 testades	 först	med	hjälp	av	en	pilotintervju,	och	efter	denna	gjordes	vissa	
justeringar	 i	 guidens	 frågeställningar	 för	 att	 på	 så	 sätt	 göra	 dessa	mer	 lättförståeliga.	
Pilotintervjun	medförde	också	att	jag	hittade	ett	något	bättre	flöde	i	min	intervjuteknik.	
Intervjuerna	var	mellan	35-45	minuter	långa	och	de	spelades	in	med	hjälp	av	en	dator.	
Under	 intervjuernas	 gång	 gjorde	 jag	 anteckningar	 för	 att	minnas	 olika	 teman	 som	 in-
formanterna	berörde	och	för	att	på	så	sätt	inte	avbryta	informanterna	för	tidigt.	Jag	såg	
det	 som	 viktigt	 att	 låta	 dem	utveckla	 sina	 tankar	 fullt	 ut	 för	 att	 sedan	 gå	 tillbaka	 och	
fånga	 upp	 lösa	 trådar.	 De	 informanter	 som	 deltog	 i	 studien	 var	 positiva	 till	 forskning	
inom	detta	område.	Flera	av	dem	betonade	också	att	de	gärna	läser	föreliggande	arbete	
när	det	är	färdigt.	En	informant	sa	till	exempel	”det	är	ju	arbeten	som	det	här	som	man	
verkligen	vill	läsa”.	

4.2.3	Bearbetning	och	analys	
Analysarbetet	inleddes	med	att	jag	spelade	upp	och	lyssnade	på	intervjuerna	i	samma	
program	de	spelades	in	i.	Först	lyssnade	jag	igenom	dem	i	sin	helhet	och	sedan	började	
jag	transkribera	dem.	Jag	försökte	sänka	hastigheten	på	uppspelningen	och	skriva	i	real-
tid,	men	på	grund	av	att	ljudet	fick	en	dålig	kvalité	och	informanternas	svar	blev	otydliga	
valde	jag	att	övergå	till	att	spela	upp	intervjuerna	i	ursprungshastighet	för	att	fortlö-
pande	pausa	och	skriva	vad	som	sades.	
	
Insamlad	data	har	bearbetats	med	hjälp	av	tematisk	analys,	Bryman	(2012)	skriver	att	
tematisk	analys	är	ett	av	de	vanligaste	analyssätten	i	kvalitativ	forskning.	I	detta	fall	har	
den	skett	genom	en	första	noggrann	genomläsning	av	data	som	samlats	in.	Under	dessa	
genomläsningar	har	jag	som	forskare	försökt	vara	uppmärksam	på	de	mönster	som	
framträder.	Samtidigt	som	jag	läste	igenom	de	transkriberade	intervjuerna	letade	jag	
efter	centrala	teman	som	rörde	studiens	forskningsfrågor.	Några	av	de	tema	som	pre-
senteras	i	resultatet	uppkom	direkt	vid	transkription	eller	första	genomläsning	medan	
andra	uppkom	vid	noggrannare	granskning	av	transkriptionerna.	Vissa	teman	var	dolda	
då	musiklärarna	och	idrottstränarna	använda	olika	ord	för	samma	sak	t	ex.	musikens	
övning	benämns	inom	idrott	som	träning.	När	jag	fann	ett	tema	ändrade	jag	textens	färg	
och	för	varje	gång	detta	tema	uppkom	i	en	intervju	färglade	jag	det	med	samma	färg.	När	
jag	läst	igenom	och	färglagt	alla	intervjuer	var	transkriptionerna	fyllda	av	olika	färger.	
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För	att	skapa	struktur	kopierade	jag	sedan	all	text	med	samma	färg	och	satte	samman	
denna	till	ett	dokument.	Utifrån	det	dokumentet	försökte	jag	därefter	hitta	kärnan	i	
varje	tema	för	att	slutligen	föra	in	det	i	resultatet.		

4.2.4	Etiska	överväganden	
Innan	intervjuerna	gjordes	såg	jag	till	att	ta	del	Vetenskapsrådets	riktlinjer.	Jag	har	där-
för	i	största	möjliga	mån	sökt	följa	den	lag	(2003:460)	som	trädde	i	kraft	2004	och	som	
säger	att	forskning	som	har	att	göra	med	människor	kräver	samtycke	till	deras	medver-
kan	(Vetenskapsrådet,	2016).	Samtycket	ska	skrivas	under	av	informanten	efter	att	
denne	fått	information	om	forskningens	syfte,	metod	och	arbetssätt.	Informanterna	i	
denna	studie	medverkar	frivilligt	och	det	samtyckesdokument	som	de	fått	skriva	under	
säger	att	de	har	möjlighet	att	dra	sig	ur	när	de	vill	(se	bilaga	2).	För	att	uppfylla	Veten-
skapsrådets	kriterier	har	informanterna	här	fått	information	i	god	tid	före	att	intervjun	
ägt	rum.	Informationen	bestod	av	just	de	punkter	som	Vetenskapsrådet	lyfter	fram:	Den	
övergripande	planen	för	forskningen,	Syftet	med	forskningen,	De	metoder	som	kommer	
att	användas,	De	följder	och	risker	som	forskningen	kan	medföra,	Vem	som	är	forsk-
ningshuvudman,	Att	deltagande	i	forskningen	är	frivilligt	samt	Att	forskningspersonen	
har	rätt	att	när	som	helst	avbryta	sin	medverkan.	
	
Några	av	informanterna	valde	att	vara	anonyma.	Jag	har	därför	i	min	tur	valt	att	aviden-
tifiera	alla	sex	för	att	på	så	sätt	skydda	de	informanter	som	önskade	vara	anonyma.	Per-
sonbeskrivningarna	som	förmedlas	i	denna	studie	är	antingen	påhittade	eller	på	en	nivå	
som	gör	att	de	inte	går	att	härleda	innehållet	till	en	specifik	person.		

4.2.5	Giltighet	och	tillförlitlighet	
För	att	bedriva	forskning	på	ett	sådant	sätt	att	resultatet	blir	giltigt	är	det	av	vikt	att	stu-
diens	 slutsatser	 förekoms	 av	 tydligt	 uppvisande	 av	 dess	 bakgrundsarbete.	 Kvale	 och	
Brinkmann	 (2014)	 skriver	 också	 att	 forskningen	 först	 blir	 giltig	 när	 de	metoder	 som	
används	belyser	just	det	forskningen	är	avsedd	att	belysa.	I	föreliggande	studie	har	jag	
genom	 semistrukturerade	 intervjuer	 låtit	 informanter	 berätta	 om	 arbetssätt	 gällande	
elevers	 prestationer.	 Dessa	 intervjuer	 bygger	 i	 sin	 tur	 på	 en	 intervjuguide	 som	 följer	
studiens	 syfte,	 problemformulering	 och	 forskningsfrågor.	 Genom	 användandet	 av	 en	
sådan	intervjuguide	torde	informanternas	svar	kunna	kopplas	till	studiens	syfte	och	på	
så	sätt	visa	på	resultatets	giltighet.	
	
Studiens	tillförlitlighet	bygger	enligt	Bryman	(2012)	på	fyra	delkriterier:	Trovärdighet,	
Överförbarhet,	Pålitlighet	samt	En	möjlighet	att	styrka	och	konfirmera.	Trovärdigheten	
motsvarar	intern	validitet	och	bygger	på	forskarens	och	informanternas	upplevelser	av	
den	sociala	verkligheten.	I	denna	studie	som	bygger	på	informanternas	beskrivna	upp-
levelser	av	hur	de	arbetar	med	elevers	prestationer,	borde	trovärdigheten	kunna	bli	hög	
medan	överförbarheten	blir	 låg.	Det	 som	studien	belyser	är	 ju	hur	det	kan	se	ut	 inom	
musik	och	 idrott,	 varför	den	 inte	kan	göra	anspråk	på	generella	 sanningar.	Genom	att	
tydligt	belysa	de	olika	delarna	i	studien	torde	studiens	resultat	dock	kunna	anses	pålit-
ligt.	För	att	få	möjlighet	att	styrka	och	konfirmera	resultatet	har	jag	försökt	att	förhålla	
mig	objektiv	som	intervjuare,	under	transkriptioner	och	när	analys	av	data	genomförts.		
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5	Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	de	tematiska	analyser	som	har	genomförts	i	
syfte	att	utforska	och	jämföra	på	vilka	sätt	lärare	i	musik	och	idrott	erfar	fenomenet	pre-
station	i	undervisning	på	gymnasienivå.	Resultatet	är	indelat	i	två	teman:	Ämnesbaserat	
eller	individbaserat	fokus	och	Lärarens	roll	-	Instrumentalguide	eller	målsättare,	teman	
som	i	sin	tur	är	indelade	i	ett	antal	underteman.	Kapitlet	avslutas	med	en	Jämförande	
sammanfattning	av	de	två	lärargruppernas	beskrivna	arbetssätt.	

5.1	Ämnesbaserat	eller	individbaserat	fokus	
I	detta	avsnitt	beskrivs	hur	informanterna	erfar	fenomenet	prestation	genom	att	skill-
nader	gällande	deras	beskrivna	prestationssituationer	lyfts	fram,	här	beskrivs	även	vad	
de	erfar	vara	av	vikt	för	dessa	prestationer.	Avsnittet	indelas	i	två	teman:	Musik	–	Äm-
neskunskaper	främjar	prestation	och	Idrott	–	För	att	prestera	måste	hela	människan	vara	
i	balans.	

5.1.1	Musik	–	Ämneskunskaper	främjar	prestation	
Informanterna	i	musik	tydliggör	att	det	är	främst	under	konserter	som	prestationer	sker	
samt	att	det	främst	är	ämneskunskaper	som	främjar	prestation.	De	menar	dock	också	att	
det	även	finns	andra	situationer	där	fenomenet	prestation	kan	visa	sig.		
	
Det	tre	informanter	som	intervjuades	från	musikområdet	är	överens	om	att	det	primärt	
är	på	konserter	som	fenomenet	prestation	äger	rum.	Lärare	C	säger:	”…	det	är	på	kon-
sert	man	vill	prestera	på	topp	och	det	är	då	man	har	en	publik	som	har	allt	fokus	på	just	
dig…”.	När	en	konsert	äger	rum	betonar	de	tre	informanterna	vikten	av	att	”känna	in”	
musiken.	Det	är	alltså	förmedlandet	av	musik	som	är	huvudfokus	i	en	prestationssituat-
ion	här.	De	grundkunskaper	en	elev	skaffat	sig	före	en	konsert	ska	enligt	informanterna	
vara	så	djupt	förankrade	att	en	elev	inte	ska	behöva	tänka	på	alla	små	detaljer	runt	om-
kring,	utan	när	musiken	startar	ska	den	kännas	som	en	”våg”	som	eleven	kan	”surfa	på”.	
För	att	detta	ska	kunna	uppstå	och	för	att	en	elev	ska	bli	riktigt	duktig	säger	lärare	C	att	
det	krävs	mer	än	instrumenttekniska	kunskaper.	Hen	säger:	”Som	musiker	är	det	massa	
aspekter.	Man	ska	kunna	musikhistoria,	man	ska	kunna	teori,	man	ska	kunna	arra	lite,	
skriva	om	noter,	spela	lite	piano...”.	Det	krävs	alltså	av	eleverna	att	de	studerar	olika	ty-
per	av	musik	och	läser	om	hur	musik	teoretiskt	är	uppbyggd.	Informanterna	betonar	
alltså	vikten	av	breda	ämneskunskaper	inom	musik,	det	räcker	inte	med	att	bara	foku-
sera	på	ett	instrument.	Även	Lärare	A	säger	att	det	inte	räcker	med	öva	praktiskt	på	ett	
instrument.	När	jag	frågar	Lärare	A	om	vad	som	krävs	för	att	göra	en	god	prestation	sva-
rar	hen;	”gehör”.	Gehöret	är	en	central	del	i	de	ämneskunskaper	som	en	musiker	ska	
besitta	för	att	uppnå	en	god	prestation	och	för	att	bli	duktig	på	att	spela	ett	instrument	
säger	läraren	att	det	är	oerhört	viktigt	att	arbeta	med	just	sitt	gehör.	Om	en	elev	arbetar	
med	gehör	blir	det	inte	lika	nödvändigt	att	hen	endast	förlitar	på	sina	motoriska	färdig-
heter.	Genom	att	ha	ett	bra	gehör	uppövat	och	kopplat	till	ett	instrument	kan	en	elev	lita	
på	att	hen	kommer	att	spela	rätt.	Gehör,	som	även	det	är	en	del	i	att	besitta	ämneskun-
skaper	inom	musik,	är	alltså	enligt	Lärare	A	en	nyckel	till	att	prestera	bra.	På	så	sätt	har	
eleven	garderat	sig	genom	att	både	kunna	musiken	motoriskt	och	gehörsmässigt.	Detta	
anses	skapa	självförtroende	vilket	gör	att	eleven	slipper	vara	stressad	för	att	hen	inte	
kan	stycket	eller	låten	tillräckligt	bra.	När	en	elev	har	ett	gott	musiskt	självförtroende	
anses	det	bli	enklare	att	känna	lugn.	Lugnet	i	sin	tur	gör	att	andningen	blir	enklare	och	
när	andningen	blir	enklare	blir	det	också	lättare	att	spela.	Självförtroende	ses	här	alltså	
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även	förknippat	med	god	andningsteknik.	De	tre	informanterna	är	överens	om	att	det	
inte	räcker	med	att	besitta	instrumenttekniska	kunskaper	för	att	kunna	prestera	bra.	
Det	som	en	elev	också	måste	ha	i	åtanke	är	att	skaffa	sig	breda	ämneskunskaper	inom	
musik	så	som	att	utveckla	sitt	gehör,	kunna	musikteori	och	musikhistoria.	Med	hjälp	av	
sådan	komplex	förståelse	kan	elever	känna	musiken	och	slippa	tänka	på	tekniska	detal-
jer.		
	
Lärare	A	säger	vidare	att	det	är	viktigt	att	tänka	på	helheten	och	att	se	musiken	som	en	
kommunikation	mellan	musiker	och	publik.	Att	tänka	på	helheten	blir	viktig	då	arbets-
minnet	försämras	under	en	stressfull	konsertsituation.	Det	kan	bli	problematiskt	om	en	
elev	tänker	på	flera	olika	saker	under	en	konsert,	varvid	fokus	inte	riktas	på	uppgiften.	
För	att	få	ett	mer	samlat	fokus	är	det	därför	lättare	att	fokusera	på	en	eller	möjligtvis	två	
stora	delar	av	framförandet.	Att	fokusera	på	att	musicera	säger	också	Lärare	B	är	viktigt	
för	att	på	så	sätt	hitta	ett	lugn	i	ett	konsertsammanhang.	

Prestationsfylld	övning	skapar	stress	
När	musiklärarna	sagt	att	konserten	är	den	primära	prestationssituationen	byter	två	av	
dem	riktning,	två	av	dem	säger	nu	att	det	kan	vara	fler	delar	i	elevers	utövande	som	kan	
röra	detta	fenomen.	Lärare	A	säger	t.ex.:	”Är	man	en	elev	med	väldigt	mycket	självkritik	
kan	i	och	för	sig	egen	övning	också	vara	en	prestationssituation.	Vilket	det	inte	bör	
vara”.	Även	Lärare	B	uppger	att	det	är	diffust	när	elever	går	in	och	ur	olika	prestationssi-
tuationer.	Hen	säger:	”…	sen	kan	säkert	många	uppleva	att	en	lektion	eller	en	ensemble-
lektion	också	är	en	prestationssituation.	Det	beror	ju	på	hur	man	är	som	person”.	I	vilka	
situationer	som	elever	känner	att	de	måste	prestera	menar	Lärare	B	är	individbaserat	
och	grundar	sig	på	flera	olika	orsaker;	både	yttre	och	inre	upplevda	förväntningar	kan	
spela	roll.	Hen	uppger	att	vissa	elever	sätter	stor	prestige	i	att	alltid	i	alla	situationer	
göra	så	bra	ifrån	sig	som	möjligt	vilket	skapar	stress.	Lärare	C	säger	däremot,	att	det	är	
viktigt	att	sträva	efter	att	prestera	så	bra	som	möjligt	i	alla	situationer,	hen	säger	att	det	
är	speciellt	viktigt	om	en	elev	har	ett	långsiktigt	mål	med	sin	utbildning.	Att	sträva	efter	
att	prestera	så	bra	som	är	möjligt	i	alla	situationer	försätter	eleven	i	ständig	utveckling	
menar	Lärare	C.	
	
Att	en	elev	är	i	en	prestationssituation	oavsett	var	hen	befinner	sig	menar	Lärare	A	är	
problematiskt.	Hen	säger	att	en	lektion	ska	vara	till	för	att	bygga	upp	en	elev	både	in-
strumenttekniskt	och	mentalt.	Under	en	lektion	ska	en	elev	kunna	spela	prestigelöst	och	
med	hjälp	av	läraren	prova	sig	fram	och	nå	nya	färdigheter.	Lärare	A	menar	att	lektion-
erna	är	viktiga	för	att	ge	elever	tekniker	för	att	hantera	olika	konsertsammanhang,	en	
lektion	ska	ses	som	en	språngbräda	till	en	konsert.	Om	en	elev	däremot	är	självkritisk	i	
alla	situationer	finns	det	en	risk	att	hen	hindras	i	sin	uppbyggnadsprocess	mot	konsert.	
Lärare	A	menar	även	att	elevers	arbetsminne	blir	sämre	om	de	är	stressade,	det	gäller	
för	alla	människor.	Hen	säger:	”Arbetsminnet	är	det	du	kan	hantera	och	göra	just	för	
sekunden	och	under	hög	stress	så	krymper	det	arbetsminnet…”.	Om	en	elev	känner	en	
stress	under	en	lektion	anses	det	alltså	bli	svårare	för	eleven	att	ta	in	och	behandla	in-
formation	som	hen	får.	Det	ses	därför	som	viktigt	att	lektioner	sker	i	en	prestigelös	miljö	
så	att	inlärning	kan	ske	på	optimalt	sätt.	
	
Informanterna	är	överens	om	att	det	inte	är	särskilt	viktigt	att	prestera	bra,	det	är	i	varje	
fall	inte	mer	väsentligt	än	andra	mer	grundläggande	behov.	Lärare	A	säger:	”Det	finns	
värre	saker	än	att	prestera	dåligt…	man	kan	dö…”.	Lärare	C	är	inne	på	liknande	spår,	hen	
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säger	att	musik	inte	är	livsviktigt.	Det	gäller	att	sätta	sin	profession	i	perspektiv	till	
andra	delar	i	livet	och	det	finns	yrken	som	är	mycket	viktigare	än	musik.	Med	den	synen	
behöver	inte	eleverna	alltså	inte	ta	så	hårt	på	de	konserter	där	de	inte	lyckas	prestera	på	
topp.	Det	gör	också	att	det	blir	mer	lustfyllt	att	spela	konsert	menar	informanterna.	

5.1.2	Idrott	–	För	att	prestera	måste	hela	människan	vara	i	balans	
Informanterna	inom	idrott	lyfter	till	skillnad	mot	informanterna	inom	musik,	fram	män-
niskans	balans	som	något	av	betydelse	för	fenomenet	prestation.	De	tre	informanterna	
inom	idrottsområdet	säger	först	inledningsvis	att	en	av	de	svåra	delarna	inom	idrott	är	
att	en	utövares	resultat	alltid	är	mätbara.	Detta	gör	att	en	elev	kan	känna	att	hen	alltid	
befinner	sig	i	ett	tävlingsmoment,	även	i	en	träningssituation.	Detta	leder	till	att	feno-
menet	prestation	alltid	är	närvarande.	Lärare	3	säger:	

	
Idrott	är	ju	precis	som	musik.	Den	är	väldigt	brutal,	alltså	man	hör	på	musik	
vem	som	är	bra	och	man	ser	på	idrott	vem	som	är	bra	så	den	är	ju	otroligt	ut-
slagsgivande	på	det	sättet.	Det	går	inte	att	gömma	sig	för	sina	resultat.	(Lärare	
3)	

	
För	att	en	god	idrottsprestation	ska	vara	möjlig	säger	de	tre	informanterna	att	en	elev	
måste	vara	i	balans.	Lärare	1	säger	att	det	är	många	delar	som	ska	spela	in	för	att	en	elev	
ska	kunna	utföra	en	god	prestation;	det	är	bl.a.	att	de	håller	en	god	fysisk	form,	att	de	
håller	sig	friska,	att	de	befinner	sig	i	ett	bra	socialt	sammanhang	och	att	de	äter	rätt	samt	
att	de	mår	bra	psykiskt.	Det	är	först	när	alla	dessa	delar	är	på	plats	som	en	elev	kan	få	ut	
100	%	av	sin	kapacitet	under	ett	tävlingsmoment.	Lärare	2	säger	att	det	kan	vara	svårt	
att	”pusha”	en	elev	till	att	prestera	bra	resultat	om	elevens	sociala	miljö	inte	gynnar	hen.	
En	elev	är	inte	redo	att	ta	in	idrottstekniska	detaljer	när	det	är	mer	basala	delar	i	den	
omgivande	miljön	som	inte	är	i	balans.	För	ett	en	elev	ska	kunna	uppnå	sitt	mål	måste	
hen	känna	till	vad	som	krävs,	då	är	bl.a.	fokus	på	”rätt”	sak	viktigt.	Läraren	säger	att	det	
inte	går	att	ha	fokus	på	”rätt”	saker	om	eleven	inte	är	i	balans.	Även	Lärare	3	säger	att	en	
elevs	sociala	miljö	är	direkt	avgörande	i	en	prestationssituation,	Hen	säger:	”Man	kan	ha	
tränat	jättehårt	och	gjort	mentala	förberedelser	men	sen	så	ligger	man	i	skilsmässa	eller	
man	är	ovän	med	sina	bästa	kompisar.	Det	påverkar,	så	det	gäller	ju	att	ha	ordning	på	
livet	också”.	Det	är	först	när	en	elev	känner	att	hen	är	i	balans	och	har	uppfyllt	de	mer	
basala	behov	som	en	människa	har,	som	goda	prestationer	anses	vara	möjliga.	En	elev	
kan	alltså	vara	idrottsligt	förberedd	men	ändå	inte	lyckas	prestera	på	önskad	nivå,	detta	
eftersom	det	är	hela	människan	som	ska	prestera.	
	
Lärare	1	säger	att	det	kan	var	svårt	för	en	elev	att	vara	i	balans	på	gymnasiet	då	det	är	
en	så	stark	social	fas	som	eleven	befinner	sig	i	och	då	är	det	många	olika	delar	som	
måste	fungera	för	att	eleven	ska	kunna	fokusera	på	idrott.	Det	kan	t.ex.	vara	första	
gången	som	hen	flyttar	hemifrån.	Innan	en	elev	som	flyttat	hemifrån	har	kommit	till	
rätta	med	allt	som	det	innebär	t.ex.	att	tvätta	till	att	handla	själv,	kan	det	vara	svårt	för	
eleven	att	utvecklas	inom	idrott.	Det	är	först	när	hen	”landat”	i	den	nya	staden,	i	den	nya	
bostaden	som	hen	kan	fokusera	fullt	på	idrott,	innan	det	kan	tankar	och	fokus	vara	allt-
för	spretigt.	Lärarens	roll	blir	då	att	finnas	där	som	ett	stöd	på	flera	olika	plan	menar	
hen,	inte	bara	träningsmässigt.	Hen	säger	även	att	det	är	viktigt	med	ett	sant	engage-
mang	av	både	elev	och	tränare	för	att	på	så	sätt	kunna	skapa	rätt	förutsättningar	för	
varje	elev.	
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Hur	pass	viktigt	det	är	att	prestera	bra	menar	informanterna	är	personrelaterat.	Lärare	
1	säger	att	det	måste	vara	okej	att	inte	prestera	bra,	då	en	elev	måste	få	känna	att	hen	
tävlar	på	sina	egna	villkor.	Om	en	elev	tävlar	för	att	någon	utomstående	vill	det	brukar	
det	inte	hålla	i	det	långa	loppet.	Både	Lärare	2	och	Lärare	3	säger	att	en	god	prestation	
inte	är	resultatbaserad	utan	att	det	snarare	handlar	om	att	hitta	en	känsla	av	att	göra	allt	
rätt	både	i	förberedelser	och	under	tävling.	En	bra	känsla	anses	bygga	upp	självförtro-
ende	och	”flow”	som	en	elev	sedan	kan	jobba	vidare	med.	Lärare	3	betonar	att	en	pre-
station	inom	en	idrott	egentligen	inte	betyder	så	mycket	när	man	ställer	det	i	perspektiv	
till	övriga	delar	i	livet.	Detta	är	något	som	även	Lärare	1	försöker	förklara	för	sina	elever.	
Det	kan	vara	svårt	för	en	elev	att	förstå	om	hen	ser	sitt	egenvärde	lika	med	sina	prestat-
ioner,	skulle	det	vara	så	att	hen	misslyckas	i	en	tävling	blir	det	också	personen	i	sig	som	
är	misslyckad.	För	att	lösa	den	problematiken	menar	Lärare	2	att	det	kan	vara	nyttigt	att	
reflektera	över	vad	ett	misslyckande	faktiskt	är	och	vad	det	egentligen	innebär	att	miss-
lyckas,	förhoppningsvis	kommer	eleven	fram	till	att	det	inte	gör	så	mycket.		

Balans	möjliggör	rätt	sorts	fokus	på	både	träning	och	tävling				
Lärare	3	betonar	att	det	finns	en	skillnad	mellan	träning	och	tävling:		

	
Man	kanske	kan	skilja	på	att	man	övar	och	när	man	tävlar,	när	man	övar	då	
kanske	man	inte	presterar,	eller	ja	visst	presterar	man,	men	man	tävlar	ju	
kanske	inte.	Man	blir	kanske	inte	heller	bedömd	utan	man	får	bara	öva.	(Lä-
rare	3)		
	

Läraren	fortsätter	att	förklara	att	övning	måste	ske	på	ett	anspråkslöst	sätt.	Tränaren	
ska	inte	kritiskt	bedöma	en	elev	under	en	övning	utan	eleven	ska	få	ge	sig	hän	utan	
några	yttre	krav.	Det	är	först	när	övning	och	träning	sker	anspråkslöst	som	en	elev	anses	
kunna	uppnå	goda	resultat	under	tävling.	Även	Lärare	2	betonar	att	träning	ska	ske	an-
språkslöst.	Hen	säger	att	det	är	skillnad	på	lärtillfällen	och	tävlingstillfällen.	På	träning	
och	under	lärtillfällena	gäller	det	att	bryta	ner	prestationen	i	olika	delar,	att	först	träna	
på	små	delar	för	att	sedan	sätta	ihop	dessa	delar	för	att	träna	på	helheten	gör	att	en	elev	
får	mer	kontroll.	Genom	att	känna	till	hela	momentets	uppbyggnad	kan	en	elev	göra	ett	
bra	resultat.	Även	Lärare	1	berättar	att	det	är	viktigt	att	bryta	ner	träningen,	hen	säger:	
”…	man	kan	ju	se	prestationer	i	mindre	delar	t.ex.	att	en	ansats	fungerar,	eller	att	en	start	
fungerar,	eller	att	en	teknik	fungerar.	Det	är	delar	som	kan	vara	viktigare	i	en	träningssi-
tuation	än	det	faktiska	resultatet”.	Lärare	3	säger	att	träning	ofta	sker	bredare	än	vad	
själva	träningsmomentet	går	ut	på.	Träningen	kan	vara	både	styrka,	kondition,	rörlighet	
m.m.	för	att	sedan	under	tävling	handla	om	ett	betydligt	smalare	fokus.	
	
Då	resultat	inom	idrott	är	mätbara	säger	Lärare	1	att	det	är	viktigt	att	bestämma	hur	
mycket	av	sin	kapacitet	en	elev	ska	prestera.	Läraren	berättar	att	hen	tillsammans	med	
en	elev	kommer	överens	före	ett	träningspass	om	vilken	nivå	träningen	ska	ske	på.	Be-
stämmer	de	att	en	träning	ska	ligga	på	70	%	av	maxkapacitet	går	det	inte	att	slå	några	
personliga	rekord.	När	en	elev	vet	att	det	inte	är	toppresultat	som	räknas	kan	hen	ha	ett	
annat	fokus.	När	träning	sker	på	70	%	är	fokus	på	detaljnivå	snarare	än	på	att	vara	resul-
tatbaserad.	Målet	för	träningen	blir	då	att	öva	på	tekniska	detaljer	som	sedan	ger	utslag	
när	de	tävlar	på	100	%.	
	
Det	är	enligt	Lärare	2	dags	att	i	tävlingsmoment	släppa	alla	tankar	på	teknik,	då	det	un-
der	dessa	tillfällen	är	viktigare	att	fokusera	på	helheten.	En	elev	ska	kunna	lita	på	den	
träning	som	gjorts,	”…	det	ska	sitta	i	ryggmärgen”.	Enligt	läraren	är	det	viktigt	att	en	elev	
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under	ett	tävlingsmoment	går	mentalt	in	i	sitt	flow	och	fokuserar	på	att	släppa	loss	för	
att	på	så	sätt	få	fram	det	hen	tränat	på.	För	att	uppnå	flow	kan	vissa	behöva	”peppa	
igång”	sig	medan	det	för	andra	snarare	handlar	om	att	komma	ner	i	varv.	Oavsett	hur,	
ska	en	elevs	fokus	vara	på	att	tävla.	Även	Lärare	3	anser	att	det	är	ett	annat	fokus	på	täv-
ling	än	på	träning.	Tävling	har	en	anspänning	som	träning	inte	har,	och	då	är	det	viktigt	
att	koppla	bort	tankar	på	specifika	tekniska	detaljer	och	låta	tekniken	fungera	på	auto-
matik.	

5.2	Lärarens	roll	-	Instrumentalguide	eller	målsättare	
Under	denna	rubrik	beskrivs	hur	lärarna	erfar	att	de	arbetar	för	att	gynna	sina	elevers	
prestationer.	Avsnittet	är	indelat	i	två	teman:	Musik	-	Instrumentteknisk	grund	skapar	
förutsättning	för	prestation	och	Idrott	–	Uppsatta	mål	leder	till	motivation.	

5.2.1	Musik	-	Instrumenttekniska	kunskaper,	musiskt	fokus	och	mål	främjar	prestation	
Fenomenet	prestation	beskrivs	av	lärarna	i	musik,	bygga	på	instrumenttekniska	kun-
skaper,	och	behöva	ha	musiskt	fokus	och	mål	för	att	självförtroende	ska	kunna	byggas.		
	
Lärare	B	säger	att	det	är	viktigt	att	hitta	utmaningar	till	eleverna	som	ligger	på	rätt	nivå.		
Hen	säger	att	lärare	har	en	viktig	roll	i	att	välja	musikstycken	som	passar	elever	i	den	
situation	de	befinner	sig	i.	Skulle	det	vara	så	att	ett	stycke	ligger	på	en	instrumentteknisk	
nivå	som	är	över	en	elevs	färdighetsnivå	ökar	risken	för	att	eleven	inte	kommer	att	lyck-
as	spela	stycket	på	ett	sätt	som	stärker	eleven.	Ett	stycke	som	håller	lagom	nivå	anses	
däremot	kunna	bygga	upp	en	elevs	självförtroende	medan	ett	stycke	som	är	för	svårt	
kan	bryta	ner	det,	det	sistnämnda	kan	i	sin	tur	sätta	djupa	spår	som	hämmar	utveckling.	
I	arbetet	fram	mot	en	konsert	säger	Lärare	B	att	det	är	viktigt	att	se	till	att	en	elev	gör	ett	
ordentligt	grundarbete	för	att	denne	på	så	sätt	ska	ges	möjlighet	att	känna	sig	trygg	i	en	
konsertsituation.	När	eleven	besitter	de	instrumenttekniska	grundkunskaper	som	
stycket	kräver	sker	inlärningen	i	första	hand	inte	genom	tekniskt	arbete,	utan	läraren	
menar	att	det	största	arbetet	istället	sker	med	styckets	uttryck	och	dess	frasering.	Detta	
musiska	fokus	menar	läraren	även	bör	utgöra	huvudfokus	från	det	att	en	elev	ser	noter-
na	för	första	gången.	Skulle	arbetet	endast	fokusera	på	teknik	tror	denne	lärare	att	ele-
verna	blir	mer	stressade.		
	
Genom	att	göra	ett	grundligt	instrumentteknisk	arbete	före	konsert	kan	en	elev	bli	friare	
och	lugnare	i	sitt	uttryck,	Lärare	C	säger	att	det	då	går	att	hamna	i	ett	”flow”.	I	flow	kan	
en	elev	känna	tillit	till	sina	färdigheter	och	det	är	först	då	som	eleven	kan	uttrycka	sig	
musikaliskt.	En	elev	behöver	i	ett	tillstånd	av	flow	inte	försöka	göra	rätt,	utan	allt	liksom	
bara	sker.	Även	Lärare	B	anser	att	det	är	viktigt	att	gå	från	detaljnivå	för	att	kunna	foku-
sera	på	helheten	i	musiken	under	en	konsert.	Hen	säger:	”…	jag	pratar	ju	ofta	om	att	jag	
inte	bryr	mig	så	mycket	om	feltoner	i	konsertsammanhang	utan	det	är	andra	saker	som	
är	viktigt	där.	Jag	sätter	musiken	i	centrum...”.	
	
Lärare	B	anser	att	det	är	viktigt	att	ge	elever	en	rejäl	grund	att	stå	på.	Elever	måste	
kunna	instrumenttekniska	saker	för	att	kunna	utvecklas.	Om	en	elev	har	ett	stort	mål	
som	t.ex.	att	komma	in	på	en	musikhögskola,	finns	det	inte	någon	tid	till	att	vara	otydlig	i	
undervisningen,	läraren	blir	en	instrumentalguide	som	ska	leda	eleven	till	nya	kunskap-
er	inom	sitt	instrument.	När	en	elev	har	ett	så	stort	mål	säger	läraren	att	det	är	viktigt	
att	eleven	hela	tiden	vet	varför	undervisningen	ser	ut	som	den	gör:	”…	jag	försöker	vara	
väldigt	tydlig	med	varför	vi	gör	saker.	De	ska	förstå	varför	vi	gör	det.	Man	måste	hitta	en	
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balans,	man	kan	inte	bara	stå	och	göra	klangövningar	varenda	lektion	då	är	det	ju	ingen	
som	kommer	fortsätta	så	det	får	man	ju	känna	när	man	får	släppa	vissa	saker	och	släppa	
in	mer	musik”.	Även	Lärare	A	säger	att	det	är	viktigt	med	en	stabil	instrumentteknisk	
grund.	För	att	en	elev	ska	få	den	grunden	arbetar	hen	med	en	varierad	undervisning	uti-
från	en	egen	mall,	en	mall	som	utgår	från	två	delar:	GEHÖR	<–>	MOTORIK,	en	första	del	
som	gör	det	lätt	att	spela	klarinett	och	den	andra	delen	är	TONEN	<–>	UTTRYCK,	den	
delen	gör	att	det	blir	kul	att	lyssna	till	musiken.	Genom	att	arbeta	med	dessa	båda	delar	
tröttnar	inte	eleven	i	resan	mot	målet	då	inlärning	sker	från	olika	håll	menar	Lärare	B.	

Målsättning	och	självförtroende	
Lärare	A	anser	att	elevers	musicerande	ska	ske	på	deras	premisser,	och	det	ska	de	också	
känna	till.	Lärare	A	sätter	därför	upp	mål	mot	olika	konserter	tillsammans	med	eleverna.	
Att	öva	utan	uppsatta	mål	anses	inte	lika	bra	som	när	det	finns	mål,	men	i	vissa	fall	upp-
ges	elever	ha	svårt	att	hantera	mål	på	grund	av	stress.	När	ett	mål	börjar	närma	sig	är	de	
så	stressade	att	de	brister	ut	i	gråt,	så	för	att	undvika	detta	betonar	läraren	vikten	av	att	
målen	inte	ska	vara	absoluta.	Hen	säger:		

	
Vi	siktar	på	att	eleven	spelar	på	den	konserten	där	borta	men	vi	kan	hoppa	av	
vilken	sekund	som	helst.	Eleven	känner	till	målet	men	om	resan	dit	inte	känns	
bra	är	det	inga	problem	att	avsluta	resan	mot	målet.	(Lärare	A)	
	

Detta	arbetssätt	möjliggörs	då	undervisningen	sker	individuellt,	läraren	och	eleven	kan	
därför	lära	känna	varandra	så	pass	bra	att	de	känner	tillit	till	varandra	vilket	medför	att	
eleven	känner	sig	trygg	i	sin	resa	mot	sitt	mål.		
	
Lärare	C	uppger	att	elever	generellt	sett	är	bra	på	att	sätta	upp	mål	som	är	rimliga	i	för-
hållande	till	deras	nuvarande	nivå.	Ibland	händer	det	dock	att	deras	mål	är	för	låga,	då	
säger	läraren	att	hen	brukar	”pusha”	dem	till	att	sätta	högre	mål.	De	lägger	då	upp	en	
plan	tillsammans	som	gör	att	de	högre	målen	blir	synliga	vilket	gör	att	eleven	kan	tro	på	
sina	mål.	Planen	som	läraren	och	eleven	sätter	upp	är	enligt	Lärare	C	den	viktigaste	rol-
len	som	en	lärare	har	i	en	elevs	väg	mot	sina	mål,	och	med	hjälp	av	”en	superplan”	kan	
en	elev	konkretisera	sitt	arbete	vilket	skapar	motivation	att	arbeta	fram	mot	ett	mål.		
	
Planen	mot	det	stora	målet	ska	innehålla	flera	delmål	menar	Lärare	C.	Delmålen	ska	
likna	huvudmålet	så	mycket	som	möjligt,	men	de	ska	inte	vara	lika	”allvarliga”.	Är	målet	
en	konsert	ses	det	som	viktigt	att	eleven	gör	flera	mindre	delkonserter	innan	huvudkon-
serten.	Skulle	det	vara	så	att	elever	inte	har	tillgång	till	konsertsammanhang	varje	vecka	
kan	de	spela	in	sig	själva	för	att	skapa	en	konsertliknande	situation,	på	så	sätt	blir	kon-
sertsituationerna	också	till	en	vana.	Även	Lärare	A	säger	att	det	är	viktigt	med	delmål	i	
resan	mot	huvudmålet.	På	den	skolan	läraren	arbetar	har	de	regelbundna	mindre	kon-
serter	och	gemensamma	lektioner	där	eleverna	får	möjlighet	att	spela	upp	för	varandra.	
Dessa	tillfällen	liknar	konserter	men	fungerar	främst	som	lärsituationer.	Läraren	säger	
att	de	mindre	konserterna	är	viktiga	för	att	gå	igenom	den	repertoar	som	eleverna	ska	
använda	som	sina	huvudmål.	
	
De	tre	informanterna	inom	musikområdet	är	övertygade	om	att	självförtroende	är	vik-
tigt	för	att	prestera	på	toppen	av	sin	förmåga,	men	för	att	bygga	elevers	självförtroende	
inför	en	konsert	använder	de	sig	av	lite	olika	metoder.	Lärare	B	säger	att	det	är	viktigt	
att	veta	när	eleverna	ska	få	olika	typer	av	information.	När	det	är	långt	kvar	till	en	kon-
sert	kan	undervisningen	vara	detaljerad	och	läraren	upplever	att	hen	är	hårdare	i	den	
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fasen	av	arbetet.	Inför	en	konsert	blir	arbetet	mer	helhetsinriktat	eftersom	det	då	gäller	
att	få	ihop	hela	stycket.	Läraren	berättar	om	en	elev	som	upplevde	det	så	konstigt	att	det	
gick	bra	på	lektionen	före	en	konsert,	och	läraren	menar	att	det	då	antagligen	berodde	
på	att	hen	lagt	om	undervisningen	till	att	vara	helhetsbaserad	istället	för	att	jobba	med	
små	detaljer.	Läraren	valde	att	lyfta	fram	det	positiva	i	elevens	spel	och	på	så	sätt	kunde	
eleven	gå	upp	på	scen	med	en	positiv	känsla	från	senaste	gången	hen	spelade	stycket.	
Det	i	sin	tur	skapade	ett	högt	självförtroende	och	i	det	kunde	eleven	finna	lugn.		
	
Lärare	C	berättar	att	hen	jobbar	utifrån	elevers	tidigare	positiva	upplevelser	för	att	på	så	
sätt”	boosta”	dem	i	konsertsammanhang.	Skulle	det	vara	så	att	en	elev	har	en	tidigare	
negativ	upplevelse	”med	sig	i	bagaget”	lyfter	läraren	fram	att	allt	inte	var	dåligt.	Det	gäl-
ler	att:	”då	får	du	fokusera	på	vad	du	är	nöjd	med	och	så	får	vi	jobba	vidare	med	det.”	
Oavsett	hur	dåligt	det	har	gått	så	kan	en	elev	ta	med	sig	något	från	en	konsert	menar	
hen,	och	om	läraren	fokuserar	på	det	positiva	i	sin	feedback	kan	eleven	behålla	sitt	själv-
förtroende	även	efter	en	negativ	upplevelse.	Lärare	A	går	lite	djupare	in	på	problemet	
och	menar	att	det	går	att	bygga	elevers	självförtroende	bara	om	deras	omgivning	tillåter	
det.	Beroende	på	hur	en	elev	mår	så	påverkar	det	dennes	självförtroende	inför	en	kon-
sert.	Om	en	elev	har	det	bra	i	skolan	och	i	familjen,	går	det	också	att	bygga	ett	”musiskt	
självförtroende”,	utan	dessa	sociala	delar	kan	det	alltså	bli	svårt.		

5.2.2	Idrott	–	Uppsatta	mål	leder	till	motivation	
Lärarna	i	idrott	beskriver	än	tydligare	än	musiklärarna,	att	fenomenet	prestation	bygger	
på	uppsatta	mål	och	att	positiv	feedback	främjar	prestation.		
	
Lärare	2	säger	att	elever	till	en	början	kanske	inte	är	så	vana	vid	att	sätta	upp	egna	mål,	
målsättningarna	brukar	därför	ske	genom	att	elev	och	lärare	gemensamt	sätter	upp	en	
individuell	målsättning	för	just	den	eleven.	Till	en	början	brukar	lärarens	roll	vara	mål-
sättare	som	presenterar	en	plan	innehållande	träningsupplägg	och	tävlingar	för	eleven	
och	ju	längre	in	i	utbildningen	en	elev	kommer	desto	mer	van	blir	hen	att	sätta	upp	egna	
mål	och	sträva	dit.	Planeringen	som	görs	bygger	säsongsvis;	en	planering	för	inomhus-
säsongen	och	en	för	utomhussäsongen.	
	
När	ett	mål	är	uppsatt	startar	resan	mot	målet.	I	den	plan	som	lärare	och	elev	satt	upp	
ingår	både	träningar	och	tävlingar	som	ska	hjälpa	eleven	att	nå	målet.	De	tävlingar	som	
sker	på	väg	mot	det	stora	målet	ses	som	delmål,	dessa	tävlingar	är	till	för	att	stämma	av	
om	eleven	är	på	väg	åt	rätt	håll.	Lärare	1	säger	att	det	brukar	vara	så	att	det	finns	en	täv-
ling	per	säsong	som	är	den	viktigaste,	oftast	är	det	en	SM-tävling	eller	liknande.	I	upp-
lägget	på	väg	dit	ska	en	elev	göra	x	antal	tävlingar	för	att	få	tävlingsvana,	det	gäller	att	
träna	på	att	tävla	genom	att	tävla.	Lärare	2	säger:	”…	delmålsättningar	är	viktiga	för	att	
bygga	självförtroende.	Att	känna	att	man	hela	tiden	går	framåt	i	sin	utveckling”.	Om	en	
elev	inte	skulle	genomföra	dessa	mindre	tävlingar	som	delmål	kan	eleven	få	en	skev	
uppfattning	om	hur	hen	ligger	till	i	förhållande	till	andra	idrottare	menar	Lärare	1.	
	
Delmålstävlingar	är	också	till	för	att	konkretisera	huvudmål.	Genom	att	en	elev	får	göra	
deltävlingar	går	det	att	hitta	den	motivation	som	krävs	för	att	orka	med	träning.	Lärare	
2	säger	att	det	kan	vara	svårt	att	motivera	en	elev	att	göra	den	träning	som	krävs	om	
målet	ligger	alltför	långt	bort.	Hen	säger	att	mycket	av	den	träning	som	sker	nu	ska	ge	
resultat	om	några	år,	men	många	elever	vill	ofta	vara	som	bäst	just	nu.	Om	en	elev	vill	
göra	en	elitsatsning	måste	hen	förstå,	att	hen	inte	kan	vara	på	topp	jämt.	Det	krävs	flera	
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år	av	träning	och	tävling	för	att	nå	elitnivå	och	den	vägen	är	fylld	av	toppar	och	dalar.	
Detta	kan	vissa	elever	tycka	vara	provocerande	och	utan	delmål	tror	läraren	därför	att	
många	elever	kan	tappa	sin	motivation.	Det	gäller	då	att	arbeta	med	delmål.	Det	är	vik-
tigt	att	en	elev	får	prestera	på	tävling	under	resan	mot	det	stora	målet,	på	så	sätt	går	det	
att	skapa	motivation	i	den	långa	resan	mot	målet.		
	
Resan	mot	ett	mål	är	inte	alltid	rak.	Lärare	2	säger	att	alla	har	svackor	som	man	måste	
jobba	sig	igenom	för	att	komma	ut	starkare	”på	andra	sidan”.	Om	ett	mål	inte	är	tillräck-
ligt	tydligt	kan	en	svacka	göra	att	en	elev	ger	upp	och	slutar	med	sin	satsning	på	idrott.	
För	en	elev	som	är	inne	i	en	svacka	är	det	viktigt	att	läraren	under	träning	plockar	fram	
den	målsättning	som	eleven	har.	Genom	att	läraren	belyser	en	elevs	mål	under	en	jobbig	
period	går	det	att	motivera	eleven	att	fortsätta	träna.	Läraren	säger	att	det	är	viktigt	att	
uppmärksamma	en	elev	på	att	alla	har	svackor	och	att	det	är	en	naturlig	del	i	en	upp-
byggnadsprocess.	Alla	träningar	kan	inte	vara	lika	roliga,	de	kan	däremot	vara	viktiga	i	
resan	mot	det	stora	målet.	Lärare	3	säger	att	det	i	en	svacka	är	viktigt	att	jobba	med	de	
delar	en	elev	är	särskilt	bra	på	eller	har	lätt	för,	för	att	på	så	sätt	arbeta	”i	medvind”.	Ge-
nom	att	fokusera	på	de	delar	man	är	bra	på	går	det	att	komma	ur	den	negativa	spiral	
som	en	svacka	ofta	består	av	och	istället	ser	på	de	delar	eleven	är	bra	på.	Läraren	säger:	
”…	det	är	när	du	gör	det	du	är	bra	på	som	du	känner	lust	och	det	är	då	som	det	är	kul”.	
Det	gäller	alltså	att	hitta	det	eleven	brinner	för	och	genom	den	elden	skapa	förutsätt-
ningar	för	att	komma	ur	svackan.	

Positiv	feedback	främjar	motivation	
För	att	lyckas	prestera	på	toppen	av	sin	förmåga	ses	det	som	viktigt	att	en	elev	har	ett	
bra	självförtroende	och	vågar	tro	att	det	är	möjligt.	Lärare	2	säger	att	en	stor	del	av	en	
elevs	självförtroende	bygger	på	den	feedback	hen	får	från	sin	omgivning,	feedbacken	
måste	i	sin	tur	vara	”creddig”,	dvs.	positiv	och	upplyftande.	Läraren	ska	uppmärksamma	
det	positiva	en	elev	gör	t.ex.:	”A	shit!	Du	gav	110	%.	Visst	resultatet	blev	inte	vad	vi	hade	
väntat	men	du	gav	järnet,	du	har	liksom	inget	kvar	att	ge.	Det	är	fantastiskt”.	Genom	att	
ge	en	positiv	feedback	kan	en	elev	gå	stark	ur	en	tävling	även	om	resultatet	inte	var	
önskvärt.		
	
För	att	kunna	nå	önskvärda	resultat	anses	det	viktigt	att	en	elev	vågar	bege	sig	utanför	
sin	”comfortzone”,	dvs.	dennes	bekvämlighetszon,	det	är	först	där	som	de	stora	resulta-
ten	kommer.	Att	vara	utanför	sin	comfortzone	kan	upplevas	som	skrämmande	och	för	
att	våga	detta	måste	eleverna	först	känna	sig	trygga	både	i	sin	roll	som	idrottare	men	
också	i	sin	relation	med	sin	lärare	menar	informanterna.	Den	feedback	som	en	lärare	ger	
måste	dock	upplevas	som	sann	för	att	en	elev	ska	våga	satsa	100	%.		Positiv	feedback	är	
alltså	något	som	Lärare	1	säger	är	viktigt	att	ge	en	elev.	Hen	säger	att	det	går	att	hitta	
självförtroende	hos	en	elev	även	i	en	pressad	situation	genom	att	endast	ändra	något	lite	
grann	som	egentligen	inte	har	betydelse.	Hen	säger:		

	
I	höjdhopp	så	har	man	ju	tre	försök.	Säg	att	eleven	river	det	första	och	andra.	
Det	är	då	jättelätt	att	man	inte	ger	sig	själv	chansen	i	sista	försöket.	Då	kan	jag	
säga:	Det	du	gör	ser	jättebra	ut,	men	du	nu	rev	för	att…;	så	hittar	jag	en	förkla-
ring,	du	behöver	göra	så	här	för	att	det	ska	funka,	vilket	i	sin	tur	kanske	hade	
kvittat.	Om	man	ger	dom	en	utomstående	orsak	till	att	det	inte	funkar	kan	de	
få	nytt	självförtroende	i	situationen.	Eleven	tänker:	Det	är	inte	mitt	fel.	Genom	
att	göra	samma	sak	på	ett	nytt	sätt	kan	de	vända	den	negativa	spiral	de	är	inne	
i.	De	försöker	då	en	sista	gång	och	satsar	då	allt.	(Lärare	1)	
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Genom	att	ändra	en	situation	anses	det	här	alltså	gå	att	göra	så	att	en	elev	finner	nytt	
självförtroende	i	en	tävlingssituation	som	verkar	svår.	Läraren	ovan	menar	att	det	
ibland	funkar	och	ibland	inte,	men	att	det	oavsett	är	ett	sätt	att	få	en	elev	ur	sina	nega-
tiva	tankar.		
	
När	jag	frågar	Lärare	3	om	vad	den	viktigaste	delen	i	förberedelserna	mot	en	tävling	är,	
svarar	hen	fort:	”Träningen,	både	den	fysiska	och	mentala…”.	Det	är	träning	som	gör	re-
sultat	möjliga.	Det	är	också	träning	som	bygger	självförtroende.	När	grundträningen	är	
gjord	och	en	elev	känner	till	sin	nivå	som	det	blir	möjligt	att	tävla	med	en	jag-kan-känsla.	
När	en	tävling	sker	med	ett	starkt	självförtroende	sker	alla	delar	på	ett	självklart	sätt.	En	
elev	behöver	då	inte	tveka	på	sina	förmågor	utan	kan	satsa	fullt	och	litar	på	att	det	fun-
kar.	Eleven	kommer	in	i	ett	flow	som	leder	hen	mot	sina	mål.	Flowet	gör	att	eleven	blir	
bekymmerslös	och	kan	tävla	med	en	självklar	aura	som	ofta	leder	till	goda	resultat.	För	
att	uppnå	detta	ska	en	elev	vara	i	balans.	Lärare	2	förklarar	detta	på	följande	sätt:	”Flow	
uppstår	när	allt	är	i	balans.	Alltså	fysiken,	man	är	toppform	och	tekniken	sitter.	Ofta	
hänger	det	ihop	med	att	man	har	ett	gott	självförtroende	som	har	jobbats	upp”.		

5.3	Jämförande	sammanfattning	
Under	denna	rubrik	ställs	både	hur	informanterna	erfar	fenomenet	prestation	och	deras	
beskrivningar	av	arbetssätt	för	att	gynna	elevers	prestationer,	bredvid	varandra	för	att	
belysa	likheter	och	skillnader.	Innehållet	av	fenomenet	prestation	är	här	samlat	under	
rubrikerna	Ämneskunskaper	eller	basala	behov	och	Bygga	självförtroende	och	sätta	mål.	

5.3.1	Ämneskunskaper	eller	basala	behov	
Resultatet	inleds	med	att	belysa	hur	informanterna	erfar	vad	som	krävs	för	att	utföra	en	
god	prestation,	detta	görs	under	temat;	Ämnesbaserat	eller	individbaserat	fokus.	Under	
rubrikerna:	Ämneskunskaper	främjar	prestation	och	För	att	prestera	måste	hela	männi-
skan	vara	i	balans,	uppvisar	informanterna	inom	idrott	och	musik	olika	syn	på	fenome-
net	prestation	och	vad	som	krävs	för	att	prestera	på	toppen	av	sin	förmåga.	Informan-
terna	inom	musikområdet	har	ett	ämnesbaserat	fokus,	med	det	menas	att	en	elev	för	att	
kunna	prestera	100	%	av	sin	kapacitet	bör	ha	de	grundläggande	kunskaper	som	krävs	
för	att	kunna	spela	ett	instrument.	Det	ses	även	som	viktigt	att	en	elev	har	goda	kun-
skaper	inom	musikteori,	gehörslära	och	musikhistoria.	När	en	elev	har	dessa	grundkun-
skaper	kan	hen	i	en	konsertsituation	slappna	av	och	fokusera	på	det	musikaliska	framfö-
randet.	Det	självförtroende	som	informanterna	anses	att	en	elev	kan	behöva	för	att	pre-
stera	under	en	konsert,	ses	alltså	här	uppstå	ur	de	grundkunskaper	som	hen	skaffat	sig.	
Självförtroende	betraktas	i	sin	tur	som	viktigt	för	att	olika	instrumenttekniska	detaljer	
ska	fungera	på	bästa	sätt.	Informanterna	inom	idrottsområdet	uppvisar	istället	enligt	
mig,	en	holistisk	människosyn.	Det	som	framkommer	är	att	de	anser	att	en	individs	
grundläggande	behov	måste	uppfyllas	innan	en	god	prestation	är	möjlig,	de	har	ett	indi-
vidbaserat	fokus.	En	elevs	prestation	grundas	alltså	i	första	hand	på	dennes	välmående.	
Balans	möjliggör	rätt	sorts	fokus	både	på	träning	och	tävling,	att	vara	i	balans	handlar	bl.	
a.	om	att	vara	i	god	fysisk	form,	att	hen	är	frisk,	att	hen	befinner	sig	i	ett	bra	socialt	
sammanhang,	att	hen	äter	rätt	samt	att	hen	mår	bra	psykiskt.	Det	är	först	när	en	elev	
uppfyller	dessa	kriterier	som	hen	anses	kunna	prestera	på	toppen	av	sin	förmåga.	Skulle	
någon	av	dessa	basala	delar	inte	vara	uppfyllda	kan	det	vara	svårt	att	hålla	fokus	på	id-
rott	menar	informanterna.	
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Inom	både	musik	och	idrott	uppger	informanterna	att	det	finns	vissa	prestationssituat-
ioner	som	är	viktigare	än	andra.	Inom	musik	benämns	fenomenet	för	konsert	och	inom	
idrott	benämns	det	för	tävling.	Det	är	vid	dessa	tillfällen	som	elever	vill	prestera	som	
bäst.	Utöver	konsert	och	tävling	beskrivs	en	elev	kunna	uppleva	att	hen	känner	press	att	
prestera	både	när	hen	övar	individuellt	och	på	lektion	då	lärare	finns	med.	Flera	av	in-
formanterna	uppger	att	en	prestationsfylld	övning	skapar	stress	som	kan	vara	proble-
matiskt	bl.a.	eftersom	det	kan	göra	att	hen	inte	kan	ta	tillvara	på	de	lärdomar	som	finns	i	
övning.	Det	gäller	därför	att	skilja	på	träningstillfällen	och	prestationstillfällen.	Träning	
ska	fungera	som	en	språngbräda	till	tävling,	men	trots	att	det	finns	tillfällen	som	är	vik-
tigare	än	andra	är	informanterna	från	både	idrotts-	och	musikområdet	överens	om	att	
det	är	viktigt	att	hålla	en	viss	distans	till	resultat	och	prestationer.	En	av	informanterna	
säger	att	det	finns	värre	saker	än	att	göra	ett	dåligt	resultat	”…	man	kan	dö”.	

5.3.2	Bygga	självförtroende	och	sätta	mål	
De	arbetssätt	som	lärarna	erfar	att	de	använder	för	att	främja	sina	elevers	prestationer	
presenteras	under	resultatets	andra	kapitel	under	temat:	Lärarens	roll	–	instrumental-
guide	eller	målsättare.	Under	rubriken;	Instrumenttekniska	kunskaper,	musiskt	fokus	och	
mål	främjar	prestation	uppger	musiklärarna	att	en	viktig	del	för	att	elever	ska	kunna	
prestera	är	att	skapa	rätt	förutsättningar.	Det	handlar	dels	om	att	välja	musikstycken	
som	passar	den	situation	en	elev	befinner	sig	i	och	dels	om	att	veta	vilken	information	
eleven	är	beredd	att	ta	till	sig.	Ett	stycke	på	rätt	nivå	kan	stärka	en	elevs	självförtroende	
medan	ett	stycke	på	för	svår	nivå	kan	göra	att	en	elev	inte	klarar	av	att	spela	det	på	kon-
sert	och	därför	tappar	självförtroende.	Läraren	har	en	roll	som	instrumentalguide	och	
genom	att	göra	ett	grundligt	arbete	med	det	stycke	som	en	elev	ska	spela	blir	det	möjligt	
för	hen	att	känna	in	musiken	och	hamna	i	det	flow	som	krävs	för	att	klara	av	att	spela	
stycket	på	toppen	av	sin	förmåga.	Under	rubriken;	Uppsatta	mål	leder	till	motivation	sä-
ger	informanterna	inom	idrott	att	det	handlar	om	träning	men	framför	allt	om	att	sätta	
mål.	Det	är	genom	att	sätta	upp	huvudmål	och	delmål	under	en	elevs	studietid	som	gör	
att	hen	håller	sig	motiverad	och	på	så	sätt	orkar	genomföra	den	träning	som	krävs.	En	
lärare	säger	att	hens	viktigaste	uppgift	att	vara	en	målsättare	och	att	visa	elever	de	mål	
som	de	satt	upp,	genom	att	visa	på	närmaste	delmål	kan	elever	hitta	träningslust	även	
under	de	perioder	som	känns	tunga.	Även	informanterna	inom	musik	uppger	att	det	är	
viktigt	med	målsättningar.	Likt	informanterna	inom	idrott	menar	musikinformanterna	
att	det	är	enklare	att	arbeta	mot	ett	mål.	En	av	fördelarna	med	att	arbeta	mot	mål	är	att	
när	en	elev	når	sitt	mål	får	eleven	möjlighet	att	stärka	sitt	självförtroende.	
	
Både	inom	musik-	och	idrottsområdet	menar	informanterna	att	det	är	viktigt	att	bygga	
upp	elevers	självförtroende.	Inom	musik	säger	en	lärare	att	det	inför	en	konsert	är	vik-
tigt	att	fokusera	på	det	positiva	som	eleven	gör,	och	att	det	alltid	går	att	hitta	något	som	
är	bra	i	det	en	elev	gör.	På	så	sätt	kan	en	elev	få	en	positiv	känsla	från	senaste	gången	
hen	spelade	på	konsert.	Inom	idrott	uppger	en	av	informanterna	att	positiv	feedback	
skapar	motivation.	Hen	fortsätter	att	säga	att	det	är	viktigt	att	den	feedback	en	elev	får	
ska	vara	”creddig”,	dvs.	positiv	och	upplyftande.	Detta	gör	att	en	elev	känner	sig	trygg	
och	självsäker	under	ett	tävlingsmoment,	det	är	också	först	då	som	en	elev	vågar	satsa	
100	%	av	sin	kapacitet.	När	en	elev	känner	att	hen	gett	100	%	av	sin	kapacitet	kan	hen	
gå	rakryggad	från	prestationssituationen	och	ta	med	sig	en	positiv	känsla	till	sin	fort-
satta	träning.		
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6	Diskussion	
I	detta	kapitel	belyses	resultatet	i	relation	till	litteratur	och	forskning.	Det	inleds	med	en	
diskussion	 utifrån	 studiens	 vetenskapsfilosofiska	 utgångspunkt.	 Därefter	 diskuteras	
fenomenet	prestation	utifrån	studiens	teoretiska	utgångspunkt	och	tidigare	forsknings-
fält	 inom	 området.	 Kapitlet	 avslutas	 med	 arbetets	 betydelse	 och	 yrkesrelevans	 samt	
idéer	om	framtida	forsknings-	och	utvecklingsarbeten.		

6.1	Fenomenologisk	diskussion	
I	resultatets	första	tema	Ämnes	eller	individbaserat	fokus	beskriver	informanterna	feno-
menet	prestation	utifrån	sin	sociala	världsbild.	Allwood	och	Erikson	(1999)	skriver	att	
alla	människor	försöker	förklara	fenomen	utifrån	sin	sociala	världsbild.	Det	gör	att	alla	
informanterna	har	olika	uppfattningar	om	fenomenet	prestation.	Dessa	uppfattningar	
bygger	på	deras	tidigare	erfarenheter	av	detta	fenomen.	När	jag	jämfört	hur	informan-
terna	erfar	fenomenet	prestation	har	det	visat	sig	att	informanterna	inom	vardera	om-
råde	har	mer	lika	syn	än	om	synen	jämförs	områdesöverskridande.	Detta	bygger	troligt-
vis	på	att	informanterna	inom	vardera	områdes	sociala	världsbild	är	mer	lika	varandra.	
För	att	kunna	bedriva	en	forskning	om	detta	fenomen	har	jag	varit	tvungen	att	likt	
Allwood	och	Erikson	skriver,	försöka	sätta	mina	förutfattade	meningar	inom	parentes.	
Genom	att	göra	detta	hoppas	jag	att	det	varit	möjligt	att	inte	värdera	informanternas	
berättelse	om	hur	de	erfar	fenomenet	prestation.	
	
I	resultatets	andra	tema	Lärarens	roll	-	Instrumentalguide	eller	målsättare	beskriver	in-
formanterna	hur	de	arbetar	för	att	underlätta	sina	elevers	prestationer	genom	att	ge	
prestation	mening.	Meningsskapandet	är	det	som	varit	kärnan	i	denna	studie,	det	går	
också	hand	i	hand	med	hur	informanterna	erfar	fenomenet	prestation.	Genom	arbete	
kring	mål	står	det	tydligt	hur	lärarna	försöker	få	eleverna	att	finna	mening	i	sina	prestat-
ioner	och	i	detta	skapa	motivation.	Hur	informanterna	inom	de	båda	områdena	gör	detta	
ser	lite	olika	ut.	Det	finns	även	gemensamma	nämnare	där	en	är	att	både	musiklärarna	
och	idrottstränarna	genom	att	sätta	mål	som	skapar	mening	får	sina	elever	motiverade	
att	göra	den	träning	som	behövs.	Att	fenomenologins	meningsskapande	och	informan-
ternas	arbete	liknar	varandra	då	båda	strävar	åt	att	hitta	mening	i	personers	sociala	
världsbild	gör	fenomenologi	till	studiens	närmaste	vetenskapsfilosofiska	utgångspunkt.	
Det	kan	dock	gör	att	likheterna	gör	att	jag	som	forskare	förväntade	mig	att	resultatet	
skulle	leda	i	en	viss	riktning.		

6.2	Resultatdiskussion	
Under	denna	rubrik	diskuteras	hur	informanterna	erfar	fenomenet	prestation	och	deras	
arbete	för	att	främja	prestation	i	ljuset	av	tidigare	forskning	och	utifrån	studiens	teore-
tiska	utgångspunkter.		

6.2.1	Behovshierarki	–	inom	ämnet	eller	inom	individen					
I	 föreliggande	studie	erfar	 informanterna	 inom	musik	och	 idrott	 fenomenet	prestation	
på	olika	sätt.	De	har	även	olika	syn	på	vad	en	elev	måste	uppfylla	för	att	möjliggöra	en	
topprestation.	För	att	möjliggöra	topprestation	inom	idrott	menar	informanterna	att	en	
elev	måste	må	bra	och	vara	i	balans.	Genom	att	vara	i	balans	både	fysiskt	och	psykiskt	
kan	en	elev	ge	sig	själv	möjligheten	att	fokusera	fullt	ut	på	sin	prestation.	Detta	är	också	
något	som	Gajić	(2011)	belyser	i	sin	studie.	Hon	skriver	att	genom	god	sömn,	noggrann	
uppvärmning	och	genom	att	 leva	 i	samklang	med	sina	tankar	har	en	utövare	 förberett	
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sig	på	bästa	sätt.	 Idrottsinformanterna	 i	denna	studie	är	 inne	på	ett	 liknande	spår	och	
menar	att	om	det	skulle	vara	så	att	en	elev	inte	är	i	balans	blir	det	svårt	att	hitta	det	fo-
kus	som	behövs	för	att	kunna	utföra	en	topprestation.	För	att	möjliggöra	en	topprestat-
ion	 inom	musik	menar	musikinformanterna,	 att	 en	 elev	måste	 besitta	 de	 instrument-	
eller	sångtekniska	kunskaper	som	situationen	kräver.	Genom	att	behärska	både	grund-
läggande	instrumentteknik	och	den	specifika	teknik	som	varje	stycke	kräver	kan	en	elev	
prestera	 på	 toppen	 av	 sin	 förmåga.	 I	 resultatet	 framkommer	 också	 att	 informanterna	
inom	musik	anser	att	det	är	viktigt	att	kunna	musikämnet	i	stort.	De	menar	att	det	inte	
alltid	räcker	med	att	kunna	ett	instrument,	utan	att	en	elev	måste	kunna	musikteori,	mu-
sikhistoria	och	veta	hur	den	musik	som	spelas	bör	spelas.	Det	är	här	alltså	fråga	om	att	
ämneskunskaper	ses	som	det	viktigaste	för	att	en	elev	ska	kunna	prestera	på	toppen	av	
sin	 förmåga.	Vikten	av	att	besitta	 tillräckliga	grundkunskaper	på	ett	 instrument	 för	att	
på	så	sätt	möjliggöra	en	god	prestation	är	något	som	även	Lindskog	(2015)	belyser.	Hon	
skriver	att	det	är	när	en	elev	besitter	de	grundläggande	tekniska	kunskaper	som	hen	kan	
känna	sig	trygg	inför	en	konsert.	Även	Olofsson	och	Wiberg	(2009)	menar	att	det	är	ge-
nom	att	kunna	grunderna	på	ett	 instrument	som	en	elev	kan	känna	sig	 trygg	och	pre-
stera	bra.	Detta	är	något	som	också	visas	i	Lundgrens	(2012)	studie	där	största	delen	av	
lärarens	fokus	är	att	lära	eleverna	spela	sina	stämmor.		
	
Idrottsinformanternas	tankemönster	 i	den	här	 föreliggande	studien	 liknar	det	som	be-
skrivs	i	Maslows	behovshierarki	(Fredriksson	och	Furmark,	2012).	De	anser	t	ex.	att	en	
elev	måste	få	sina	basala	behov	uppfyllda	först	och	främst,	och	att	de	därefter	kan	arbeta	
med	 att	 toppa	 sin	 prestation.	 I	 Maslows	 behovshierarki	 beskrivs	 behovet	 av	 självför-
verkligande	ligga	överst	i	hierarkin	och	för	att	nå	dit	måste	en	person	först	uppfylla:	fy-
siska	behov,	känna	trygghet	och	grupptillhörighet	samt	ha	god	självkänsla.	Fredriksson	
och	Furmark	skriver	att	det	först	är	när	en	person	har	uppfyllt	alla	dessa	behov	som	det	
är	möjligt	att	sträva	mot	sina	egna	självuppfyllande	mål,	och	det	är	först	när	en	elev	upp-
fyller	dessa	basala	behov	som	det	också	är	möjligt	att	utföra	en	topprestation.	Hos	mu-
sikinformanterna	i	den	här	studien	framkommer	ett	mer	ämnesinriktat	fokus,	det	skulle	
gå	att	säga	att	det	 inom	musik	verkar	finnas	en	slags	 intern	behovshierarki	som	syftar	
fram	mot	ett	möjliggörande	av	topprestation.	Längst	ner	i	den	typen	av	behovshierarki	
finns	 grundläggande	 instrument-	 eller	 sångtekniska	 kunskaper	 och	 specifika	 tekniska	
kunskaper.	Efter	dessa	kommer	stilistiska	kunskaper,	musikteoretiska	kunskaper,	gehör	
och	musikhistorisk	kännedom	i	obestämd	ordning.	När	en	elev	besitter	kunskaper	inom	
alla	dessa	olika	delar	anses	alltså	en	topprestation	vara	möjlig.	Nedan	visar	en	figur	som	
illustrerar	detta:		

	
Figur	2.	Musikinformanternas	interna	behovshierarki,	egen	figur	
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Det	finns	enligt	Smedler	och	Lundh	(2012)	olika	sätt	att	mäta	fenomenet	prestation	på,	
en	 person	 kan	 t	 ex.	 bedöma	 sina	 prestationer	 utifrån	 inre	 och	 yttre	 aspekter.	 Inre	
aspekter	grundas	i	hur	fenomenet	prestation	upplevs	för	den	individ	som	utför	den	pre-
stationen,	medan	yttre	aspekter	grundas	i	hur	en	prestation	står	i	förhållande	till	någon	
annans	prestation.	Informanterna	i	denna	studie	uppger	att	det	 inte	är	resultatet	 i	 för-
hållande	till	hur	andra	personer	presterat	som	är	det	viktiga.	Det	som	en	elev	snarare	
bör	 fokusera	på	är	hur	hen	upplever	 sin	prestation,	 så	 länge	en	elev	upplever	 att	hen	
utfört	en	god	prestation	spelar	eventuell	placering	inte	så	stor	roll.	Det	är	den	positiva	
känsla	som	en	elev	har	under	en	prestation	som	en	lärare	kan	ta	till	vara	på	och	jobba	
vidare	med.	Att	ta	tillvara	på	en	elevs	positiva	känsla	är	något	som	också	Olofsson	och	
Wiberg	(2009)	kommer	fram	till.	De	skriver	att	det	är	viktigt	att	en	elev	får	med	sig	en	
bra	känsla	från	en	konsert.	Att	spela	konsert	blir	då	förknippat	med	något	som	en	elev	
upplever	som	roligt	och	eleven	behöver	då	inte	känna	sig	lika	stressad	inför	en	konsert.		
	
Inom	idrott	är	alla	resultat	mätbara,	men	även	där	uppger	informanterna	att	det	är	vik-
tigt	att	som	elev	fokusera	på	den	känslan	som	infann	sig	under	en	tävling.	Om	en	elev	går	
från	en	prestationssituation	med	en	positiv	känsla	skapar	det	motivation	till	att	fortsätta	
träna.	Weibull,	Wallsbeck	 och	Almgren	 (2012)	 skriver	 om	 att	 använda	 sig	 av	 positiva	
bilder	och	känslor	från	tidigare	tävlingar	och	genom	detta	finna	ett	lugn	som	möjliggör	
en	topprestation.		
	
I	denna	studies	resultat	framkommer	det	att	informanterna	från	både	musik	och	idrott	
anser	att	det	är	viktigt	att	en	elev	får	öva/träna	prestigelöst.	En	elev	måste	uppleva	att	
hen	 inte	 behöver	prestera	på	 träning	då	 träningen	 ska	 vara	 som	en	 språngbräda	 som	
möjliggör	 en	 topprestation	 i	 en	 prestationssituation.	 Giotis	 (2007)	 skriver	 att	 många	
utövare	inom	idrott	är	perfektionister,	detta	resulterar	 i	att	de	inte	 låter	sig	träna	pre-
stigelöst	utan	vissa	personer	ser	prestationsmoment	även	under	träning.	Informanterna	
i	 den	 här	 föreliggande	 studien	 ser	 det	 som	 problematiskt	 att	 vissa	 elever	 inte	 kan	
slappna	av	under	 träning,	elevernas	självkänsla	gör	att	de	känner	sig	 tvungna	att	pre-
stera	 i	 alla	moment	 då	 deras	 prestationer	 är	 lika	med	 deras	 egenvärde.	 Smedler	 och	
Lundh	(2012)	skriver	att	självkänslan	är	en	av	de	mest	centrala	delar	i	hur	vi	upplever	
oss	själva,	en	person	med	låg	självkänsla	har	därför	svårt	att	urskilja	de	bra	delar	som	
hen	gör	i	en	prestation.	Genom	att	som	lärare	belysa	de	delar	som	är	bra	menar	Smedler	
och	Lundh	att	en	elev	med	dålig	självkänsla	kan	få	upp	ögonen	för	det	positiva	och	på	så	
sätt	 komma	ur	 sina	negativa	 tankebanor.	När	 lärare	 fokuserar	på	det	positiva	 som	en	
elev	gör	kan	hen	känna	sig	bra	och	först	då	våga	satsa	allt	under	en	prestationssituation	
menar	de.		

6.2.2	Avdramatisera,	”pusha”	och	sätta	mål	
En	stor	del	i	informanternas	arbete	med	elever	verkar	bygga	på	att	skapa	mening	i	pre-
station	genom	att	 arbeta	mot	mål.	Att	 sätta	upp	mål	är	något	 som	 informanterna	 från	
idrott	anser	vara	en	av	deras	största	arbetsuppgifter	medan	informanterna	inom	musik	
inte	framhåller	detta	 i	 lika	hög	grad.	Genom	att	arbeta	mot	personliga	mål	anses	moti-
vation	 skapas	 som	 gör	 att	 en	 elev	 orkar	 genomföra	 den	 träning	 som	 krävs	 för	 att	 nå	
toppkapacitet.	Att	arbeta	mot	mål	är	något	 som	även	Weibull,	Wallsbeck	och	Almgren	
(2012)	belyser	i	sin	självhjälpsbok.	De	menar	där	att	motivation	kan	uppstå	genom	kon-
kreta	mål,	det	blir	då	också	enklare	att	hitta	koncentration.	Även	Plate	(2001)	anser	att	
motivation	med	hjälp	av	målarbete	utgör	väsentliga	delar	för	att	möjliggöra	en	god	pre-
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station.	Under	intervjuerna	i	denna	studie	framkom	det	att	informanterna	från	båda	om-
rådena	 använder	 sig	 av	 huvudmål	 och	 delmål.	 Delmål	 för	 att	 behålla	motivation	men	
också	för	att	uppnå	huvudmålets	uppgift	under	tillfällen	som	inte	är	lika	”viktiga”.		
	
I	 denna	 studies	 resultat	 framkommer	att	 informanterna	 från	både	musik-	 och	 idrotts-
området	försöker	att	få	elever	att	känna	att	det	inte	är	så	farligt	att	misslyckas	med	en	
prestation.	Informanterna	betonar	att	det	inte	gör	särskilt	mycket	om	det	skulle	vara	så	
att	eleverna	 inte	presterar	på	 topp.	Vissa	elever	ser	sitt	egenvärde	 i	den	prestation	de	
gör,	detta	anses	kunna	medföra	en	stress	som	kan	vara	svår	för	en	elev	att	hantera.	Ge-
nom	att	 försöka	 intala	elever	att	en	musikalisk	prestation	 inte	sker	på	 liv	och	död	blir	
det	möjligt	för	dem	att	slappna	av	under	prestationens	gång.	Att	avdramatisera	prestat-
ionssituationer	menar	även	Olofsson	och	Wiberg	(2009)	är	viktigt.	Genom	att	inför	kon-
sert	berätta	för	en	elev	att	det	viktiga	är	att	försöka	ha	roligt	går	det	att	minska	en	elevs	
stressnivå	menar	de.	De	menar	också	att	de	ibland	är	viktigt	för	lärare	att	”peppa”	sina	
elever	före	en	konsert	för	att	på	så	sätt	skicka	med	eleven	extra	positiv	energi	när	de	ska	
upp	 på	 scen.	 Även	 Andersson	 och	 Rydén	 (2011)	menar	 att	 elever	 kan	 uppleva	 stress	
över	att	 inte	 lyckas	med	sin	prestation.	 Ibland	kan	det	vara	så	att	en	elev	står	över	en	
tävling	på	grund	av	att	hen	är	rädd	att	inte	prestera	på	toppen	av	sin	förmåga.		
	
Informanternas	 arbete	med	 att	 avdramatisera	 prestationen	 för	 elever	 som	 känner	 sig	
stressade	går	hand	i	hand	med	Yerkes-Dodsons	lag,	som	visar	att	en	person	måste	vara	
”lagom”	nervös	och	stressad	för	att	prestera	på	toppen	av	sin	förmåga.	Fredriksson	och	
Furmark	(2012)	skriver	också	att	om	en	person	känner	för	hög	eller	låg	stressnivå	inför	
en	prestationssituation	kan	det	leda	till	att	hen	inte	kan	prestera	100	%	av	sin	förmåga.	
Att	 informanterna	 arbetar	 med	 att	 minska	 sina	 elevers	 stressnivåer	 kan	 göra	 att	 de	
hamnar	på	exakt	rätt	stressnivå	som	i	sin	tur	möjliggör	en	100	%	prestation.	Det	finns	
dock	en	risk	att	en	elev	får	för	 låg	stressnivå	och	blir	”loj”	 inför	sin	prestation.	Yerkes-
Dodsons	lag	visar	att	om	en	person	inte	känner	att	prestationen	betyder	något	kommer	
hen	 inte	kunna	prestera	på	 toppen	av	sin	 förmåga.	 Informanternas	arbete	med	att	av-
dramatisera	prestationssituationen	gynnar	alltså	en	elev	 så	 länge	denne	 inte	upplever	
prestationssituationen	som	värdelös	eller	för	enkel	att	utföra.			
	
Den	ålder	som	 informanternas	elever	är	 i	 sammanfaller	med	den	kris	som	Hwang	och	
Frisén	(2012)	menar	uppstår	efter	ungdomsåren.	Att	en	elev	kan	befinna	sig	i	den	krisen	
under	sin	gymnasietid	kan	göra	det	svårt	för	hen	att	fokusera	på	musik	eller	idrott.	In-
formanterna	 inom	idrott	uppger	också	att	det	kan	vara	svårt	att	arbeta	med	elever	på	
gymnasiet	då	det	är	många	sociala	delar	som	måste	fungera.	Vissa	elever	har	tagit	första	
klivet	in	i	vuxenlivet	och	flyttat	hemifrån,	och	innan	en	elev	känner	sig	bekväm	i	det	nya	
kapitlet	i	sitt	liv	kan	hen	ha	svårigheter	att	fokusera	på	idrott.	Krisen	som	uppstår	i	slu-
tet	av	ungdomsåren	kan	få	antingen	en	positiv	eller	negativ	lösning.	Skulle	krisen	få	en	
negativ	lösning	kan	personen	få	problem	med	att	ta	sig	utanför	sin	trygghetszon.	Detta	
kan	vara	ett	problem	för	vissa	elever,	då	informanterna	uppger	att	det	är	viktigt	att	för-
söka	ta	sig	utanför	denna	zon	då	det	är	först	då	toppresultaten	möjliggörs.	Informanter-
na	menar	också	att	det	är	viktigt	att	en	elev	känner	sig	trygg	i	sin	relation	med	sin	lärare.	
För	personer	som	befinner	sig	i	den	kris	som	avslutar	ungdomsåren	är	det	viktigt	att	ha	
ett	 fungerande	socialt	 samspel	med	andra	personer.	Genom	att	 lärarna	betonar	vikten	
av	att	en	elev	ska	känna	sig	trygg	med	sin	lärare	underlättar	läraren	krisens	lösning.	Det	
gör	i	sin	tur	att	en	elev	kan	fokusera	på	sin	prestation.	
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6.3	Metoddiskussion	
För	att	 få	 fram	data	 i	denna	kvalitativa	studie	var	olika	 typer	av	metoder	möjliga.	Den	
metod	 jag	 dock	 ansåg	 hade	 flest	 fördelar	 var	 semistrukturerad	 intervju.	Den	 intervju-
formen	passade	bra	då	jag	ville	att	informanterna	skulle	få	prata	till	punkt	och	ge	dem	
möjlighet	att	 tänka	högt	samtidigt	som	de	svar	som	de	gav	skulle	kunna	 jämföras.	Om	
det	jämförande	momentet	inte	funnits	med	hade	en	ostrukturerad	intervju	passat	bra.	I	
detta	fall	var	det	istället	en	fördel	att	intervjuerna	kunde	följa	en	ram,	en	ram	bestående	
av	en	intervjuguide	som	jag	skapat	utifrån	studiens	syfte	och	dess	forskningsfrågor.	Med	
hjälp	av	intervjuguiden	kunde	intervjuerna	hålla	sig	inom	de	ramar	som	jag	satt	upp	och	
som	studien	kräver.	Intervjuguiden	gjorde	det	också	möjligt	att	hålla	en	röd	tråd	i	inter-
vjun	även	att	informanternas	svar	ibland	gick	utanför	studiens	syfte.	När	detta	inträffade	
antecknade	jag	var	vi	befann	oss	för	att	sedan	fortsätta	innanför	intervjuns	ramar.	Min	
insats	under	 intervjuerna	var	 ibland	bristfällig	vilket	gjorde	att	samtalet	 inte	alltid	 flöt	
på	som	det	kanske	borde	gjort.	Skulle	jag	genomfört	fler	pilotintervjuer	hade	detta	möj-
ligtvis	kunnat	undvikas	men	på	grund	av	tidsbrist	var	det	inte	möjligt.		
	
En	metod	som	kunde	varit	lämplig	att	använda	hade	varit	fokussamtal	där	informanter-
na	skulle	mötas	och	diskutera	hur	de	erfar	fenomenet	prestation	och	hur	de	arbetar	med	
detta.	 I	 ett	 fokussamtal	 skriver	 Bryman	 (2012)	 att	 informanterna	 kan	 ifrågasätta	
varandra	på	ett	mer	aggressivt	sätt	för	att	på	så	sätt	ge	svar	som	ligger	närmre	den	fak-
tiska	verkligheten.	Att	den	metoden	inte	användes	beror	dels	på	logistiska	problem	och	
dels	på	att	jag	såg	det	som	viktigt	att	låta	informanterna	prata	till	punkt	vilket	kan	vara	
svårt	i	ett	fokussamtal.	
	
De	 informanter	 som	valdes	ut	 gjordes	utifrån	målstyrt	urval.	Genom	att	 använda	mål-
styrt	 urval	 kunde	 jag	 hitta	 informanter	 som	 tidigare	 arbetat	med	 liknande	 frågor.	 Att	
urvalet	 skedde	målstyrt	 beror	 delvis	 på	 att	 jag	 ville	 använda	mig	 av	 informanter	 som	
redan	 var	 insatta	 i	 studiens	 ämne	 och	 därför	 inte	 behövde	 läsa	 på	 extra	 eller	 försöka	
svara	”rätt”	på	mina	frågor.	Det	målstyrda	urvalet	kan	ha	gjort	att	resultatets	skillnader	
mellan	 informanterna	 från	musik-	respektive	 idrottsområde	blev	minde	än	om	urvalet	
skett	slumpmässigt.	Om	så	är	fallet,	kan	detta	i	sin	tur	gjort	att	resultatet	blev	än	mindre	
överförbart	till	att	visa	en	generell	syn	kring	prestation	inom	de	båda	områdena	än	om	
valet	av	informanter	skett	slumpmässigt.		
	
Några	av	informanterna	valde	att	delta	anonymt	i	studien	vilket	resulterade	i	att	alla	sex	
informanter	avidentifierades.	På	grund	av	detta	blev	den	information	som	lämnades	ut	
om	informanterna	knapphändig.	 Jag	valde	därför	att	 lägga	större	vikt	vid	att	uppge	in-
formation	som	var	sann	men	som	inte	gör	att	informanterna	kan	identifieras,	än	att	hitta	
på	detaljerad	fakta	om	varje	informant.	Att	de	kunde	välja	att	medverka	anonymt	grun-
das	i	det	dokument	som	informanterna	fick	fylla	i	innan	intervjun.	Det	dokumentet	byg-
ger	på	Vetenskapsrådets	 (2011)	riktlinjer	gällande	etisk	 forskning.	Där	 fick	de	ut	över	
frågan	om	anonymitet	också	ta	ställning	till	om	de	samtycker	till	att	bli	intervjuad,	om	de	
ansåg	sig	fått	nog	med	information	om	studien	innan	intervjun	ägde	rum.		

6.4	Arbetets	betydelse	
Detta	arbete	betyder	mycket	för	mig	då	jag	fått	en	större	insyn	över	hur	arbetet	för	att	
gynna	 elevers	 prestationer	 går	 till/saknas.	 Genom	 att	 ställa	 idrott	 och	musik	 bredvid	
varandra	har	jag	belyst	den	spricka	som	finns	mellan	de	arbetssätt	som	lärarna	använ-
der	sig	av.	Det	kommer	i	sin	tur	också	göra	att	jag	i	mitt	kommande	arbete	som	musiklä-
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rare	kommer	använda	strategier	från	båda	områdena	för	att	på	så	sätt	förbereda	mina	
elever	så	gott	jag	kan	inför	t.ex.	en	konsert.		
	
Jag	hoppas	också	att	detta	arbete	kommer	göra	att	 fler	musiklärare	och	 idrottstränare	
får	upp	ögonen	för	musikens	och	idrottens	likheter	och	skillnader	och	där	igenom	inleda	
olika	samarbeten,	det	är	något	jag	som	blivande	musiklärare	kommer	försöka	göra.	Jag	
vill	vara	en	av	de	som	står	i	fronten	för	att	minska	klyftan	mellan	ämnena	vilket	jag	hop-
pas	kunna	göra	att	både	musikundervisning	och	 idrottsundervisning	ruskas	om	för	att	
komma	ut	starkare.		

6.5	Fortsatt	forskning	
Den	fortsatta	forskningen	som	skulle	var	intressant	att	bedriva	inom	detta	område	är	att	
försöka	få	ett	elevperspektiv	på	hur	väl	 förberedda	elever	anser	sig	vara	 inför	prestat-
ionssituationer.	Forskningen	skulle	kunna	vara	av	kvalitativ	art	och	likna	denna	studie	i	
upplägg.	Den	skulle	också	kunna	vara	kvantitativ	och	genom	att	sträva	efter	att	få	ut	ett	
tvärsnitt	över	hur	elever	anser	sig	vara	förberedda.	Skulle	det	då	visa	sig	att	elever	kän-
ner	sig	oförberedda	skulle	kanske	fler	lärare	kunna	ta	till	sig	frågan	och	börja	utforska	
området	för	att	på	så	sätt,	belysa	elevers	eventuella	prestationsångest	m.m.	
	
Utöver	ett	 elevperspektiv	 skulle	det	vara	 intressant	att	göra	en	 fallstudie	på	en	vanlig	
kulturskola/musikskola	och	se	hur	arbetet	 för	att	 främja	eleverna	prestationer	går	till,	
om	det	ens	finns	något	sådant	arbete.	Denna	studie	hade	också	kunnat	utföras	longitu-
dinellt	eller	experimentellt	genom	att	se	över	tid	hur	arbetet	förändras	när	lärare	aktivt	
fokuserar	på	detta	i	undervisningen.	Då	hade	även	en	elevundersökning	varit	nyttig	för	
att	se	om	eleverna	upplever	någon	skillnad.		
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Bilaga	1	
Information	om	forskningsstudie!	
	
Studiens	arbetstitel:		
Musik	-	en	prestationssport.	En	jämförande	studie	mellan	musiklärares	och	id-
rottstränares	arbetssätt	för	att	gynna	elevers	prestationer.	
	
Jag	går	nu	sista	året	på	Musikhögskolan	Ingesund	där	jag	läser	till	musiklärare.	Jag	skri-
ver	nu	mitt	examensarbete	där	jag	forskar	i	hur	musiklärare	och	idrottstränare	arbetar	
för	att	gynna	elevers	prestationer.		
	
Syftet	med	arbetet	är	att	synliggöra	likheter	och	skillnader	inom	musiklärares	och	id-
rottstränares	arbetssätt	i	förberedelsen	av	deras	elevers	prestationer.	
	
Genom	att	belysa	detta	vill	jag	få	kunskap	om	olika	arbetssätt	som	jag	senare	själv	kan	
använda	för	att	stötta	mina	elever.	Jag	vill	också	att	min	studie	ska	vara	en	ögonöppnare	
för	andra	musiklärare	och	idrottstränare	samt	bidra	till	ett	ökat	samarbete	mellan	om-
rådena.	
	
För	att	samla	in	den	data	som	är	nödvändig	för	min	studie	ska	jag	använda	mig	av	inter-
vjuer.	De	intervjuerna	kommer	vara	mellan	40	minuter	till	max	1	timme	långa.	I	 inter-
vjun	kommer	jag	presentera	olika	teman	som	du	som	informant	får	berätta	hur	du	arbe-
tar	med	just	det	temat.		
	
Din	medverkan	 innebär	att	dina	arbetssätt	 kommer	belysas	 i	 resultatdelen	och	 ställas	
bredvid	det	konstaterande	området.	Dina	arbetssätt	kommer	inte	värderas	utan	snarare	
användas	 för	att	belysa	 likheter	och	skillnader.	 Intervjuerna	kommer	endast	användas	
till	det	aktuella	examensarbetet	och	de	kommer	att	 förvaras	så	att	 ingen	obehörig	kan	
komma	åt	dem.	
	
Du	kommer	att	garanteras	anonymitet	i	studien.	Deltagandet	är	frivilligt	och	du	kan	om	
så	önskas	avbryta	ditt	deltagande	i	studien	när	du	vill.	
	
Jag	vill	att	du	som	 informant	ger	ditt	 samtycke	 till	att	bli	 intervjuad,	ger	 tillåtelse	 till	 i	
vilka	sammanhang	intervjuuttalanden	får	redovisas	samt	tar	ställning	till	om	uttalanden	
och	beskrivna	handlingar	i	intervjuerna	bör	vara	anonyma	eller	ej.	
	
	
	
Namn:	
Erik	Ekeberg	
Ingesundsvägen	33	A	
671	33	Arvika	
Mobil:	073-6488069		
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Samtycke	till	medverkan	i	forskningsstudie	
	
Jag	samtycker	till	att	bli	intervjuad	
	
☐			JA																														
	
Jag	anser	att	den	information	jag	har	fått	om	studien	är	tillräcklig.	
	
☐	JA	 ☐	Nej	
	
Jag	vill	att	mina	beskrivna	handlingar	och	mina	uttalanden	i	intervjuerna	ska	vara	
anonyma	om	de	redovisas.		
	
☐	JA	 ☐	Nej	
	
	
Namn:______________________________________________________________________________________________	
	
Lärare/Tränare	i	(ämne):________________________________________________________________________	
	
Lärare/Tränare		på	(skola):__________________________________________________________________	
	
Ålder:__________________		Antal	år	som	verksam	lärare/student/elev:___________________	
	
Instrument/Idrott:_______________________________________________________________________________	
	
Datum,	ort	och	namn:____________________________________________________________________________	
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Bilaga	2	
Intervjuguide	Självständigt	arbete	2	
	
Intervju	med	_________________________		datum	_______________	kl.________	
	
Jag	tänker	att	vi	inleder	med	att	du	får	berätta	om	dig	själv.	
Inom	vilket	område	är	du	tränare/lärare?	
	
Har	du	tidigare	erfarenheter	som	själv	aktiv	inom	din	idrott/musiken?	
Har	du	någon	övrig	utbildning	inom	området?	

	
När	i	ditt	område	befinner	man	sig	i	en	prestationssituation?	

- Vad	är	för	dig	att	prestera	bra?	
- Är	alla	prestationer	lika	viktiga?	

	
Vad	anser	du	vara	de	absolut	viktigaste	delarna	i	förberedelserna	inför	en	prestation?	
	
Vad	anser	du	som	lärare/tränare	vara	den	viktigaste	delen	för	dig	i	arbetet	mot	dina	
elevers	prestationer.	

- Berätta	om	hur	du	som	tränare	arbetar	med:	Huvudmål?	Och	Delmål?	
- Efter	själva	prestationen	hur	sker	utvärderingarna	då?	
- Hur	arbetar	du	som	tränare	med	krav	både	inifrån	och	utifrån?	

	
		


