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Förord 
Vi skulle vilja tacka alla respondenter som gjort vår studie möjlig. Tack för er tid och 
engagemang. Vidare skulle vi vilja rikta ett stort tack till vår handledare Lena 
Lundberg-Vesterlund för uppmuntran och goda råd.  

Ett stort tack går även till Sandra och Johan för ert tålamod och stöttande. 



 

Abstrakt	  
Detta arbete handlar om musikelevers nervositet inför uppträdanden samt vilken 
relation, elever och lärare inom ämnet musik har till detta problem. Syftet var att få en 
fördjupad förståelse för hur eleverna upplever nervositeten, hur det påverkar lärandet 
och hur lärare kan arbeta för att förebygga detta. Våra intervjufrågor har behandlats av 
både elever och lärare för att få ett bredare perspektiv av deras livsvärd, samt för att 
kunna jämföra olika erfarenheter. Detta genomfördes i form av en kvalitativ 
intervjustudie.  

Vi studerade nervositet inom ämnet musik, men fann att det finns betydligt mer 
forskning kring nervositet inom idrottens värld. Det finns många likheter hur nervositet 
påverkar musiker och idrottare, både psykiskt och fysiskt. Därför valde vi att jämföra 
nervositet mellan ämnena musik och idrott för att få ett bredare underlag för vår studie. 
De pedagogiska aspekterna som styrdokument och teorier om lärande har hela tiden 
legat grund för vår undersökning eftersom vi, som lärarstudenter, önskar finna metoder 
för vår framtida undervisning.  

Vår studie är inte tillräckligt omfattande för att några generella slutsatser ska kunna 
dras, men vår efterforskning bekräftar många av orsakerna till nervositet som beskrivs i 
litteraturen. De vanligaste orsakerna till nervositet är inre och yttre krav som utövaren 
själv sätter upp och en allmän osäkerhet som kan bottna i undermåliga förberedelser 
eller dålig planering.  

Både utifrån resultatet av våra intervjuer samt våra litteraturstudier, fann vi att 
förberedelse och mental träning kan verka förebyggande mot nervositet, både inför och 
under själva uppträdandet. Vi kunde även dra paralleller mellan elevernas upplevelser 
av nervositeten och hur lärarna tolkade dessa. Däremot fann vi att varken elever eller 
lärare hade kommit i kontakt med teorier kring nervositet på de skolor de verkade på.  

Nyckelord: Nervositet, musik, stress, lärande och uppträdande
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1. Bakgrund  
Här kommer vi att redogöra för varför vi valt detta ämne, samt bakgrund, definition av 
begrepp och teoretiska utgångspunkter. 

1.1 Inledning 
Vi är två musiklärarstudenter som valt att fördjupa oss i problematiken kring nervositet 
och lärande i en uppträdandesituation. Eftersom vi båda musicerat och skolat oss inom 
musik sedan ung ålder, har vi själva erfarenhet av nervositet i olika former. Däremot 
upplever vi att det sällan talats om nervositet och frågor kring detta fenomen i 
musikundervisning, trots att många verkar påverkas av detta.   

Att känna stress och krav över att prestera kan kopplas till alla slags utövanden. Inte 
minst inom musik är nervositet ett problem. Elevers vilja att göra bra ifrån sig, 
samtidigt som de står inför en ovan och utsatt situation kan leda till nervositet och 
stress. Det behöver inte nödvändigtvis leda till något negativt, utan kan ge en känsla av 
ökad koncentration och prestation för vissa. 

Som blivande musiklärare önskar vi lägga en bra grund och att skapa de bästa 
förutsättningar för våra framtida elevers lärande och musicerande. Vår målsättning är 
att de ska kunna finna en balans och ett förhållande till sin nervositet och därmed få 
viktiga verktyg som kan vara till nytta i framtiden. Att hantera sin stress och nervositet 
under ett uppträdande ger, förutom kanske ett friare och tryggare musicerande, en 
färdighet som kan användas i framtiden. 

I styrdokumenten för det obligatoriska skolväsendet anges mål av estetisk- och 
personutvecklande karaktär. ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 
grundskola utvecklar och använda kunskaper och erfarenheter i så många 
olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans” (Skolverket, 
2006, s. 10). ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen 
förmåga.” (Skolverket, 2006, s. 9). 

Trots att vi själva kommit i kontakt med fenomenet nervositet inför ett uppträdande 
vare sig det är på en stor scen eller inför en liten klass, har ingen av oss upplevt att 
varken skolan eller lärare gjort oss uppmärksammade genom diskussion, mental 
träning eller andra aktiva åtgärder för att förebygga nervositet. Att musicera 
tillsammans utgör en stor del av musikundervisningen, men situationen kan för 
eleverna medföra att nervositeten blir extra stor. 

Empirisk litteratur inom ämnet nervositet och musik är ganska begränsad. Från att 
endast beskriva fenomenet nervositet, har få forskare gått vidare och brutit ned 
problematiken i dess beståndsdelar för att skapa en större förståelse för hur nervositet 
uppkommer och underhålls (Juslin & Sloboda, 2001). Vår avsikt är därför att använda 
teorier och forskning inom idrotten och sedan applicera detta i ett musikaliskt 
sammanhang. Begreppet mental träning är mycket brett, därför har vi medvetet valt att 
avgränsa vår forskning till att gälla nervositet.  

Syftet med studie är att beskriva hur musiklärare och elever på gymnasiet förhåller sig 
till nervositet inför ett uppträdande och hur det påverkar elevers möjlighet till lärande. 
Med hjälp av teorier från mental träning och inom idrottspsykologi samt en kvalitativ 
intervjustudie är vår ambition att beskriva syftets begrepp. 
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1.2 Arbetsfördelning 
Vi har utfört arbetet gemensamt med en jämn uppdelning av de olika avsnitten. Varje 
avsnitt har haft en huvudansvaring, men vi tillsammans granskat och eventuellt 
kompletterat varje avsnitt i en gemensam process.  

Fördelningen av olika huvudansvar har sett ut på följande sätt: 
 
Susanne 
Nervositet 
Stress 
Idrott och nervositet 
Musik och nervositet  
Intervju elev B 
Intervju lärare B 
 
Jan 
Uppträdande 
Lärande 
Mental träning 
Intervju elev A 
Intervju lärare A 
Referenslista 
Layout 
Validitet och Relabilitet 

Tillsammans 
Inledning 
Förankring i styrdokument 
Syfte och frågeställningar 
Finns nyckelord 
Metod 
Resultat 
Diskussion 
Arbetsfördelning  

 

1.3 Definition av begrepp	  	  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de begrepp som kommer att vara centrala 
för vår undersökning. 

1.3.1 Nervositet 
I skolsammanhang och musikundervisning förekommer situationer som berör ett 
uppträdande inför en grupp (Skolverket, 2000). Juslin & Sloboda (2001) använder den 
engelska termen musical performance anxiety, vilket ligger nära med vår definition av 
nervositet som vi valt för denna studie. Nervositet kan uppkomma i många andra 
situationer i livet, men vi har valt att fokusera på nervositet i en kontext av 
musicerande och lärande. Juslin & Sloboda (2001) menar att musical performance 
anxiety inte är synonymt med stage fright (scenskräck) som även kan drabba talare och 
skådespelare. Justlin & Sloboda (2001) förklarar: 
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Firstly, it [musical performance anxiety] refers specifically to the feelings 
experienced by musicians. Secondly musical performance anxiety occurs 
in many settings, and not just in the stage. Stage fright has connotations of 
distress in front of large audiences, but musical performance anxiety may 
be elicited in quite imitate surroundings, such as a lesson or an audition. 

(Juslin & Sloboda, 2001, s. 292) 

Nervositet uppkommer när kroppens försvarsmekanismer aktiveras. Adrenalinnivån i 
blodet höjs och kroppen förbereds på flykt eller anfall. Andningsfrekvensen ökar för att 
ge musklerna extra syre, vilket i de fall nervositeten är hög kan upplevas som om man 
tappar andan. Kroppens resurser styrs om från matsmältningen, vilket kan upplevas 
som om man får ”fjärilar i magen”. (Parncutt & McPherson, 2002) 

Detta kan medföra att blodflödet till hjärnan minskar, vilket i sin tur leder till att 
hjärnan inte får tillräckligt med syre och näring och reaktionen är direkt. Resultatet kan 
bli att den som drabbas av nervositet får svårigheter att koncentrera sig och fokus läggs 
på eventuella misstag istället för att se framåt. (Plate, 1994)  

Imsen (2006) redogör för två aspekter för våra behov. Det innebär dels en yttre/social 
sida så som att vara någonting i andras ögon, samt en inre sida så som inre styrka, 
frihet och tro på den egna förmågan. Schenck (2000) menar att rädslan att misslyckas 
är den största källan till nervositet och att detta gäller alla åldrar. Läraren har därför, i 
egenskap av förebild, en viktig uppgift att visa att denne själv kan hantera sina egna 
misslyckanden och vara till freds.  

Vår definition av begreppet nervositet blir ett samspel mellan elevernas upplevelser 
och hur det i sin tur påverkar deras lärande. I begreppet innerfattar vi stress, oro, 
prestationsångest och osäkerhet. Detta eftersom eleverna troligtvis förstår begreppet 
och lättare kan förklara sina erfarenhet av det.  
 

1.3.2 Stress 
När en människa utsätts för stress ökar kroppens beredskap i immunförsvaret och 
rörelseapparaten. Blodtrycket och pulsen stiger samtidigt som ett stresshormon rusar ut 
i blodet, vilket ger oss extra energi och ökad koncentrationsförmåga. 
Adrenalinnivåerna i kroppen ökar av stress. Blodsockernivån ökar och resultatet blir en 
större energiförsörjning i blodet vilket underlättar musklernas arbete. (Lundberg & 
Wentz, 2004)      

Stress inom fysiologi och psykologi anpassningsreaktioner som i 
människans och andra djurs organsystem utlöses av fysiska och mentala 
påfrestningar, stressorer, som individen har begränsad möjlighet att 
påverka. Försvarsreaktionerna vid stress utlöses bl.a. av hormonerna 
adrenalin och kortisol samt av sympatiska nervsystemet. Celler svarar på 
stress bl.a. genom att bilda skyddande proteiner, t.ex. de s.k. 
värmechocksproteinerna.  

(Nationalencyklopedin, 2007) 

Kroppen mobiliserar sig för ett yttre hot och detta förlopp är en naturlig reaktion och 
instinkt. Även blodets förmåga att koagulera ökar för att minska blodförlusten vid en 
eventuell skada. Kroppen reagerar instinktivt för att fly från hot eller en fara. De 
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effekter som syns till det yttre är vidgade pupiller, upphetsning, ökad kroppstemperatur 
samt ökad uppmärksamhet på omgivningen. (Lundberg & Wentz, 2004) 

Stress påverkar individer på olika sätt. Avgörande för i vilken utsträckning 
vi påverkas av stress är hur vi uppfattar en situation och vårt allmänna 
hälsotillstånd, vilket i sin tur bestäms av genetiska faktorer, tidigare 
erfarenhet, utbildning, beteende och livsstil. När vi ställs inför en ny, 
oväntad situation kan detta betecknas som stress. Olika personer uppfattar 
en sådan situation på skilda sätt och detta blir avgörande för 
stressreaktionen. Om vi uppfattar det hela som ett hot och väljer att fly 
eller stannar och slåss aktiveras vissa system i kroppen. Om vi blir passiva 
och drar oss tillbaka aktiveras delvis andra system.  

(Lundberg & Wentz, 2004, s. 37) 

Lundberg & Wentz (2004) påpekar att en typ av stressade situationer är kopplade till 
mentala krav. Nationalencyklopedin (2007) beskriver även detta under den 
fysiologiska och psykologiska definitionen av stress. 

Stress hos människa kan framkallas av krav som överstiger individens 
förmåga eller av olika typer av begränsningar. Oförmåga att påverka den 
egna situationen ger bl.a. förhöjd kortisolnivå och skapar ovisshet, 
hjälplöshet och utmattning. 

 (Nationalencyklopedin, 2007) 

Vidare menar Lundberg & Wentz (2004) att det går att vänja sig vid stress och lära sig 
att hantera sina reaktioner. De redogör för tre huvudfaktorer till varför stress 
uppkommer (Lundberg & Wentz, 2004, s. 39): 

• Obalans mellan upplevda krav och egen förmåga 

• Höga krav i kombination med små möjligheter att påverka sin 
arbetssituation och dåligt socialt stöd 

• Obalans mellan egna insatser och belöning  

 
Vår definition av begreppet stress är att det är en reaktion av nervositet. Detta grundar 
sig i att nervositeten har ett vidare och närmare förhållande till just uppträdanden. 
 

1.3.3 Uppträdande 
Nationalencyklopedin (2007) definierar uppträdande som någon ”som uppträder i 
underhållande syfte som skådespelare, sångare, musiker e.d.”.  

Schenck (2000) använder ordet uppspelning, vilket i detta sammanhang måste ses som 
mycket snartlikt och en synonym inom ramen för vår undersökning. 

Varje gång någon spelar musik för eller inför någon annan under mer eller 
mindre formaliserade omständigheter kan man i 
undervisningssammanhang definiera det som en uppspelning  

(Schenck, 2000, s. 157) 
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Liksom Schenck (2000) har vi valt att vidga begreppet uppträdande/uppspelning en 
aning från definitionen i Nationalencyklopedin (2007). ”En uppspelning kan vara allt 
från en traditionell konsert eller elevafton till ett moment under en alldeles vanlig 
lektion” (Schenck, 2000, s. 157). I och med att en uppspelning sker under en lektion är 
syftet också lärande och inte enbart i ”underhållande syfte” som Nationalencyklopedin 
(2007) definierar ordet. 

Uppträdande ska vara ett naturligt inslag i undervisningen. I kursplanen för musik 
anger Skolverket (2006) att eleverna ”skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer 
och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i 
bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.” (Skolverket, 2006, s. 7).  

2 Teoretiska utgångspunkter 
Här redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som vägleder oss i vår undersökning. 
Dessa utgångspunkter har grund i andra pedagogers insikter och erfarenheter. 

2.1 Lärande enligt sociokulturella principer 
Vygotskij (1995) menar i sina teorier att barnet utvecklas genom interaktion med andra 
i ett socialt och kulturellt sammanhang. Hur barnet utvecklas är beroende av miljön. 
För att kunna interagera med andra utvecklar barnet psykologiska verktyg – i första 
hand språket. Genom språket kan barnet ha konkreta samtal med andra men även 
dialoger i sitt inre.  

Proximal utveckling är ett begrepp som Vygotskij (1995) använder för att beskriva 
barns lärande. Med detta menas att när ett barn ställs inför en utmaning som ligger över 
dennes förmåga, kan barnet klara uppgiften genom stöd från någon mer erfaren 
individ. Den proximala utvecklingszonen är fältet mellan det som barnet själv klarar 
av, till det som barnet presterar med hjälp och stöd från vuxen. ”Utvecklingszonen kan 
också ses som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar 
från en mer kompetent person.” (Säljö, 2000, s. 123).  

Rollen för den vuxne är att agera som handledare: väcka ett intresse och komma med 
frågeställningar men inte servera färdiga lösningar. Lärande i sociala sammanhang och 
tillsammans med andra är viktigt för barns utveckling. Vidare menar Vygotskij (1995) 
att barns kreativitet och skapandelust främjas av att de själva har varit med och skapat 
förutsättningar. (Vygotskij, 1995) 

Vygotskij (1995) menar att man kan urskilja en människas handlingar i två typer: 
återskapande och kombinatorisk. Den återskapande handlingen kännetecknas av ett 
återupprepande av tidigare handlingar, skapande eller ”återupplevande av 
sinnesintryck”. I verksamheten skapar vi inte något nytt utan det bygger på något som 
redan skett.  

 
Det skapas ett hjulspår som befäster de förändringar som skapats av hjulet 
och underlättar dess framtida rörelse. I vår hjärna skapar starka eller ofta 
förekommande stimuli en liknande upptrampning av vägar. 

(Vygotskij, 1995, s. 12) 
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Dock har vår hjärna en ytterligare egenskap som gör det möjligt för oss att anpassa oss 
till nya situationer. Den kombinatoriska handlingen uppstår när hjärnan, med hjälp av 
fragment från tidigare erfarenheter och intryck, kan kombinera dessa till något nytt. På 
detta sätt kan vi anpassa oss till nya situationer. Inom psykologin brukar denna 
förmåga benämnas fantasi, men inte i den vardagliga betydelsen att det är något 
overkligt. (Vygotskij, 1995) 

… i själva verket är fantasin grunden för varje kreativ aktivitet inom 
kulturens alla områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och 
tekniska skapandet. 

 (Vygotskij, 1995, s. 13) 

Säljö (2000) pekar också på att kunskapsreproduktion och lärande inte kan ses som att 
behärska något som avskilda enheter. Allt måste alltid ses i ett sammanhang – en 
kontext. En viktig förmåga är att kunna avgöra hur kunskaperna fungerar i olika 
situationer och det råder ofta inte ett enkelt samband mellan dessa utan detta kan 
variera mellan olika sociala tillämpningar. 

Det är denna koppling mellan en tänkande individ och en omgivning som 
samtidigt gör människan till en förutsägbar men också flexibel varelse som 
tillskriver sin omgivning mening och som agerar utifrån antagande om vad 
sociala situationer innebär. Det finns både kontinuitet och variation i vårt 
sätt att handla.  

(Säljö, 2000, s. 128) 

Med detta synsätt kan samma fysiska handlingar i olika sammanhang få olika 
betydelser. (Säljö, 2000) 

Synen på mentala färdigheter och kunskaper kring lärande har förändrats över tiden. 
Säljö (2000) pekar på exempel på hur lärlingar i handelshusen under 1400-talet fick 
räkna ett stort antal praktiska uppgifter som använder den regula de tri-principen, det 
vill säga: genom tre kända värden ska man räkna ut en fjärde. Ett exempel på en sådan 
uppgift kan vara: ”2 meter tyg kostar 75 kronor, vad kostar 10 meter?”. Studenten fick 
därefter räkna sida upp och sida ner med uppgifter av detta slag. Idag anses dessa typer 
av uppgifter som triviala i matematikundervisningen och ingår som ett specialfall 
under introduktionen till algebra. Med hjälp av variabler kan vi beskriva detta problem 
som en algoritm. Eleverna undervisas i att se uppgiften i ljuset av en princip. (Säljö, 
2000) 

Istället för att traggla igenom hundratals exempel med krångliga 
beräkningar för att mekaniskt nöta in en algoritm, lär vi något som 
lärlingarna i handelshusen i Venedig och andra ställen i dåtidens 
kommersiella centra aldrig fick lära sig – en generell princip för hur man 
kan beskriva samband mellan variabel vid denna typ av 
proportionalitetsproblem. 

 (Säljö, 2000, s. 72) 

Just principer menar vi är intressant när det gäller att hantera nervositet och lärande. 
Nästan all undervisning kring att hantera nervositet, vad vi upplever, handlar 
egentligen om att uppträda inför en publik. Sällan eller aldrig tas teorier upp kring 
varför, när och hur nervositet uppkommer. 
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Säljö (2000) menar att kulturen och samhället utvecklats ständigt och flyttar fram vad 
som är möjligt för oss att göra. Som en konsekvens blir lärande på individnivå en fråga 
hur denne kan ta till sig redskap och använda dessa. Detta är en av grundprinciperna 
till lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

2.2 Förankring i styrdokument 
Musik är utvecklande för elever, både enskilt och i grupp. Att få lära sig att musicera 
tillsammans med andra bidrar till att eleverna växer och utvecklar en identitet som 
kulturell utövare. Uppdraget som lärare är att anpassa och främja den musikaliska 
upplevelsen. På det sättet kan elever lättare utvecklas och glädjas. (Skolverket, 2000) 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 

• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära 

• Utvecklar sitt eget sätt att lära  

(Skolverket, 2006, s. 9) 

I musikundervisningen ingår ofta att på något sätt framträda för andra klasskompisar 
eller hela skolan.  Detta innefattar också lärandesituationen och en trygg miljö skall 
främjas, men för många är det en ovan situation. Dock är det en svårighet som kan ge 
tillfredställelse att övervinna. (Skolverket, 2000) 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter.  

(Skolverket, 2006, s. 8) 

I skolans värdegrund och uppgifter skall en god miljö för lärande främjas. Personlig 
trygghet och självkänsla skall grundläggas i hemmet men är även för skolan en viktig 
aspekt att främja. Därigenom är en trygg miljö i skolan en grund för elevers kreativitet 
och utveckling både musikaliskt och mentalt.(Skolverket, 2000) 

 

2.3 Tidigare forskning	  	  
Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning. 

2.3.1 Mental träning 
Idrottspsykologen Uneståhl (1996) sammanfattar begreppet Integrerad Mental Träning 
(Uneståhl, 1996, s. 8):  

• Hur mentala processer (tankar, bilder, känslor) påverkar kroppen 

• Kontroll över mentala processer genom alternativa medvetandetillstånd 
(hypnos) 

•  Möjlighet att utveckla prestationshöjande egenskaper genom träning.  

Huvudsyftet med mental träning är att skapa ett ”inre rum”. Detta definierar Uneståhl 
(1996) som ett alternativt sinnestillstånd där den mentala träningen förläggs. I detta 
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tillstånd uppstår en direktkontakt mellan de mentala och de kroppsliga funktionerna. 
Målet är att utövaren ska uppleva att allt fungerar av sig själv utan medvetna tankar. 
Detta skulle kunna beskrivas som att man har ”flyt”. (Uneståhl, 1996) 

Mental practice and imagery are helpful, in part, because they develop the 
skills of concentration and focus. Those attempting to overcome 
performance anxiety often overlook the importance of concentration. 

(Sisterhen, 2004) 

Den mentala träningen syftar mot att ge utövaren ”målinsikt” till skillnad från 
”självinsikt”. I motsats till Vygotskijs (1995) tankar om lärande och sociokulturell 
påverkan, menar Unestålh (1996) att mental träning syftar mot att vi ska programmera 
in en ideal målbild som inte är byggd på tidigare erfarenheter. I mental träning ska 
utövaren inte se sig som en produkt av arv och miljö, utan den är framtiden som denne 
ska skapa minnen av. (Unestålh, 1996) 

Uneståhl (1996) menar att det krävs en omläggning av livsstilen för att effekten av den 
mentala träningen ska vara effektiv. Railo (1975) går inte lika långt i sina resonemang, 
men har likheter med Uneståhl då författaren menar att mental träning bör användas i 
kombination med fysisk träning, inte istället för. En fysisk erfarenhet krävs för att 
träningen ska vara effektiv. 
 

2.3.2 Idrott och nervositet  
Inom idrotten har många studier gjort inom området nervositet. Här redogör vi för 
några centrala begrepp och reaktioner som påverkan av nervositet kan ge. 

Kroppslig reaktion 
I en stressad situation inom idrott, försätts kroppen i det kramp- och flykttillstånd som 
förklaras under avsnittet om stress. Den vanligaste situationen när nervositet 
uppkommer är under tävlingar när idrottarna ska prestera maximalt. När anspänningen 
blir stora och det råder hög stress och nervositet, ökar hjärtfrekvensen och mer blod 
pumpas ut till de stora muskelgrupperna. Detta leder till att en mindre blod leds ut till 
hjärnan och de mindre muskelgrupperna som händer och fötter.  Förutom detta sker det 
även en kognitiv anspänning som påverkar våra tankar negativt. Detta kan försätta 
utövaren i ett negativt tillstånd som påverkar uppmärksamheten på omgivningen och 
att utövaren gör felaktiga beslut i den stressade situationen. (Johnson et al., 1999) 

Inom idrott är strävan att nå en balans mellan krav och förmåga – utövarens och 
omgivningens krav skall harmonisera med utövarens faktiska förmåga. Ingen kan ha 
högre krav än vad den maximala kapaciteten, både fysiskt och psykiskt, faktiskt är. 
(Johnson et al., 1999) 

Mental reaktion 
Nervositet under en tävling kan påverka idrottare och på huvudsakligen två plan. Det 
ena är uppmärksamheten som smalnar av, ju nervösare denne blir desto smalare blir 
uppmärksamheten. Det kan liknas vid ett tunnelseende. Följden blir att utövaren missar 
information och moment som sker runt om kring, vilket leder till felaktiga impulsiva 
beslut. (Johnson et al., 1999) 
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På det andra planet kan idrottarens koncentration vändas inåt. Idrottaren tenderar att 
kontrollera själva utförandet och sin teknik, vilket påverkar prestationen negativt i 
tävlingssammanhang, istället för att låta automatiken styra. (Johnson et al., 1999) 

Det finns flera olika teorier om sambandet mellan anspänning och prestation, men stora 
delar av forskningen pekar mot samma princip. Johnson et al. (1999) förklarar att 
principen är att en lagom nivå av anspänning har en positiv inverkan på prestationen. 
Det ger en skärpt koncentration, motivation samtidigt som det främjar viljan att kämpa. 
En viss anspänning är ett tecken på en vilja att göra bra ifrån sig. Spänningarna 
påverkar idrottare på olika sätt och hur mycket spänning denne klarar av är olika 
mellan olika individer. 

Men det här med psykisk spänning är högst individuell. Varje människa 
har en egen nivå, där prestation är som bäst. Några vill ha låg spänning – 
medan andra stimuleras av och tål mycket hög spänning. 

 (Railo, 1992, s. 41)  

Genom att jämföra förhållandet mellan resultaten som idrottaren normalt presterar och 
resultaten på viktiga tävlingar kan man praktiskt se när anspänningsnivån är lagom 
anpassad, menar idrottspsykologen Railo (1975). Är resultaten sämre på viktiga 
tävlingar kan man anta att anspänningsnivån är för hög. Är resultatet däremot bättre 
under viktiga tävlingar kan man anta att anspänningsnivån är lagom. (Railo, 1975) 

Självförtroende	  
Självförtroende inom idrott handlar om att tro på sig själv inför svåra uppgifter. Det 
handlar om att lita på sin kapacitet, omdöme och inte enbart på sina resultat.  Ett starkt 
självförtroende och framgångar medför en positiv inställning. Men om framgångar 
följs av förluster, så är det inte ovanligt att självförtroendet påverkas och sjunker. 
(Johnson et al., 1999) 

Självförtroende är inte bara att tro tillräckligt mycket på vinst och så 
lyckas det automatiskt. Det är att ha en realistisk förväntan på sin förmåga 
i förhållande till utmaningen man står inför. Tidigare erfarenheter av 
många olika aktiviteter leder till idrottarens förväntningar på framtida 
prestationer. Ett starkt självförtroende karaktäriseras av övertygelsen att 
det går att genomföra det som önskas, men det är samtidigt en realistisk 
önskan i förhållande till kapaciteten hos idrottaren. 

(Johnson et al., 1999, s. 68) 

Idrottspsykologen Railo (1992) sammanfattar varför självförtroende är viktigt: 

Bra självförtroende är ofta en förutsättning för annat. Det är lättare att 
koncentrera sig, lättare att motivera sig, formen påverkas positivt, 
nervositeten minskar men humöret ökar.  

(Railo, 1992, s. 88) 

Vidare beskrivs att inom idrott har man två olika självförtroende. Det första är 
grundläggande självförtroendet, som är ett stabilt självförtroende över olika situationer 
och som följt personen från mycket tidig ålder. Det situationsspecifika självförtroendet 
är det självförtroendet personen har vid ett specifikt tillfälle. Att vid ett krävande 
tillfälle känna tilltron att klara av en viss situation. (Johnson et al., 1999) 
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Det situationsspecifika självförtroendet kan delas in i tre olika typer: 

• Optimalt självförtroende: Idrottaren har en god självkännedom och 
vet sin kapacitet.  Idrottaren behöver inte alltid prestera optimalt, 
men kan känna sig nöjd med sin insats trots att resultatet inte blev 
som tänkt. Realistiska mål. 
 

• För lågt självförtroende: Idrottaren har låga tankar om sin 
förmåga, negativ och nervös. Negativa tankar om misslyckanden 
leder till dålig prestation. Presterar bra på träningar men spänner 
sig på tävlingar. 
 

• Falskt självförtroende: Uppfattas som ”kaxighet” och innebär att 
idrottaren tror mer om sig själv än den verkliga kompetensen. 
Säker till det yttre, men osäker inom sig. 

(Johnson et al., 1999, s. 68) 

 

Tankens kraft 
Det mest effektiva sättet att förbättra självförtroendet inom idrott är att lära sig att 
arbeta med målsättningar och ha realistiska förväntningar på sig själv och sin kapacitet. 
Det finns flera olika sätt för en idrottare att stärka upp sitt självförtroende. Men det 
finna i huvudsak två stycken vilka man ofta talar om då det handlar om prestationer 
och att stärka kropp och själ. Det ena är målsättning och det andra är visualisering. 
(Johnson et al., 1999) 

Forskning inom det idrottspsykologiska området pekar på att målsättning 
är ändamålsenligt när det gäller utveckling, både psykologiskt och fysiskt. 

(Johnson et al., 1999, s. 74) 

Vidare beskrivs att målsättning är ett effektivt sätt att få ett stabilt självförtroende och 
hjälpa idrottare att fokusera på de viktigaste delarna i och utanför idrotten. Det 
vanligaste är att sätta upp resultatmål, vilket innebär att sätta upp mål och hela tiden 
jobba för att nå dit. (Johnson et al., 1999) 

Förutom vilken anspänningsgrad menar Railo (1975) att det är viktigt vilket 
förhållningssätt man har som utövare. Som vi tidigare nämnt grundar sig nervositet i 
kamp- eller flyktbeteende. Ett passivt förhållningssätt resulterar ofta i någon slags 
flyktreaktion som medför att utövaren ”psykiskt drar sig tillbaka”, till skillnad från ett 
aktivt förhållningsätt där utövaren gör sig redo för kamp. 

Visualisering är ett sätt att nå målen och tänka sig vägen dit. Det är en inre verklighet 
som idrottaren spelar upp i sitt inre med bilder, tankar och upplevelser. Det är ett sätt 
som alla kan träna sig till och på så sätt tänka utövandet för att stärka energin och bli 
extremt fokuserad. Visualiseringen skall vara så verklig som möjligt med alla moment 
och rörelser, precis som om det var på riktigt. (Johnson et al., 1999) 
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2.3.3 Musik och nervositet 
Här följer en redogörelse över hur fenomenet påverkar någon som utövar musik. 

Kroppslig reaktion	  
När vi i en situation blir stressade så reagerar kroppen som även nämnts tidigare, 
genom att vi blir spända. Spänningarna innebär både muskulära och mentala 
spänningar. Vi blir oroliga och nervösa. Blodtrycket höjs, hjärtat slår fortare, 
adrenalinutsöndring och blodsockerhalten ökar. Lejonclou & Lindberg (1996) kallar 
detta för kamp- och flyktsyndromet. Reaktionen är den samma som för tusentals år 
sedan när människor mötte faror, som till exempel rovdjur. Problemet idag när vi 
utövar musik är att vi inte behöver försvara oss eller fly. (Lejonclou & Lindberg, 1996) 

Nervositet påverkar musikutövare på olika sätt. Om anspänningsgraden för utövaren är 
optimal är resultatet att denne blir mer skärpt och fokuserad. För andra, om 
anspänningen är för hög, kan nervositeten resultera i en ”oro” i kroppen, vilket kan 
upplevas obehagligt för den som inte är van eller vet hur man hanterar dessa signaler. 
(Lejonclou & Lindberg, 1996) 

Mental reaktion	  
Musik och nervositet är i hög grad kopplat till vilket sammanhang musicerandet sker. 
Lundeberg (1991) ger ett exempel om att gå på en planka. Ligger den plant efter 
marken har de flesta inga problem att gå på den. Men lyfter du upp plankan till två 
meters höjd ovanför marken så blir det genast mycket svårare, trots att det egentligen 
är samma promenad. Det enda som skiljer är din mentala inställning. (Lundeberg, 
1991) 

Att musicera och skapa ska vara roligt och frigörande. En positiv inställning till 
musiken och sig själv medför ett positivt resultat av det egna skapandet. Ett sätt att 
fokusera på sina mål, lita på sig själv och sin kapacitet samt att inte blockeras av 
negativa tankar. (Skolverket, 2000). 

When we are clear about our musical goals, we find that similar reserves 
of strength and energy become available to us. On the other hand, when 
we are uncertain about our goals, it is hard to bring our will to bear on 
them and easy for our concentration to wander.  

(Green, 1986, s. 53) 

Green (1986) menar att när vi distraheras av olika anledningar under ett uppträdande, 
försvinner fokuseringen från själva musiken. Ett uppträdande är att musicera och att 
skapa i stunden och just då är det i fokus. När fokus hamnar på andra saker som till 
exempel teknik, kompisar, vad andra ska tycka, om det blir succé eller fiasko blir 
musiken förminskad. Även om man bara tänker på en annan aspekt, så halveras 
fokuseringen på musiken. Han ger exempel på den musikaliska koncentrationen vilket 
vi redovisar på följande sätt: 
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Parncutt & McPherson (2002) sammanfattar varför nervositet kan uppkomma: 

• Överskattar sannolikheten att värsta scenariot ska inträffa. 
• Överskattar konsekvenserna om värsta scenariot inträffar. 
• Underskattar vilket handlingsutrymme du faktiskt har. 
• Underskattar vad andra kan göra för att hjälpa dig. 

Varje situation där den som uppträder upplever ”hotfull”, minskar dennes lugn och 
nivån av rampfeber och nervositet ökar. Av denna anledning kan ett soloframträdande 
var mer stressande än ett uppträdande i en duo. Ett uppträdande i trio är mindre 
stressande än en dito i duo-format och så vidare. (Parncutt & McPherson, 2002)  

Självförtroende 
Självförtroende är den uppfattning vi har av oss själva som påverkar vårt handlande, 
känslor och förmågor. Uppfattningen av oss själva fungerar som en målprogrammering 
och kan jämföras med idrottens målsättning som handlar om realistiska tankar och 
förväntningar av sig själv. Problem kan uppkomma om självbilden inte är gynnsam, 
vilket påverkar känslor, tankar och förmågor. (Lejonclou & Lindberg, 1996) 

Vår självbild formas av tidigare erfarenheter och kan inte förändras med viljekraft, 
utan enbart genom nya upplevelser. Det är vår egen uppfattning om ett resultat som 
avgör om det gått bra eller dåligt, vilket innebär att upplevelsen av ett misslyckande 
påverkar självbilden och är inte lätt att bortse ifrån. Däremot kan misslyckanden vara 
lärorika och påverka nästa situation positivt. (Lejonclou & Lindberg, 1996) 

Hur vi uppfattar verkligheten beror på våra attityder, intressen, 
förhoppningar och så vidare. Det som strider mot våra förväntningar är 
alltid svårare att upptäcka. Vi styrs hela tiden av förväntningar från vår 
omgivning och från oss själva. Upphovet till dessa kan sägas vara positiva 
eller negativa målprogrammeringar; så kallade självuppfyllande profetior.  

(Lejonclou & Lindberg, 1996, s. 11) 

Om vi är negativa och har negativa inställningar till våra egna möjligheter, hämmas 
våra kroppsliga och mentala resurser. Resultatet blir mindre bra och chansen för 
misslyckande ökar. Därigenom stärks föreställningen av upprepade misslyckanden 
varvid självförtroendet minskar och en ond cirkel uppstår. Först när vi har en bra 
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självbild (inre säkerhet och en positiv inställning) kan vi utnyttja vår kapacitet fullt ut. 
(Lejonclou & Lindberg, 1996) 

Tankens kraft	  
För att underlätta nervositet och i viss mån kunna styra sina spänningar inför en 
konsertsituation finns olika metoder t ex: fasta rutiner, uppvärmning och fokusera på 
mål och t o m prata till sig själv i positiva ordalag (Parncutt & McPherson, 2002). 
Vana av situationen och erfarenhet tycks också hjälpa mot nervositet, men det gäller 
långt ifrån alla fall (Lundeberg, 1991).   

Performance anxiety is clearly a problem of some magnitude, and it is not 
restricted to the inexperienced amateur.  

(Parncutt & McPhersson, 2002, s. 48) 

Lundeberg (1991) använder begreppet rampfeber istället för nervositet, möjligen för att 
författaren vill knyta an till ett musikaliskt uppträdande istället för vår mer generella 
term nervositet. Dock menar Lundeberg (1991) att det är en vanlig missuppfattning att 
rampfeber försvinner med åren. Givetvis är rutin och erfarenhet av stort värde, men allt 
eftersom kommer självkritiken och de egna kraven på prestation att öka. 

Det är viktigt att eleven tror och litar på sig själv under ett uppträdande. Under ideala 
förutsättningar ska intuitionen styra, istället för att all fokus läggs på oro, nervositet 
och teknik. Tron på sig själv och sitt musicaliska sinnelag skall stå i centrum. Är 
stycket inövat och förberedelserna tillräckliga, är det musiken och skapandet som skall 
ta över, speciellt under ett uppträdande. (Green, 1986) 

This chapter is about trust: not blind trust, but the trust that comes after 
hard work, and the trust that comes from knowing there is music inside 
you. We have seen that our awareness and will skills are powerful tools 
that can help us solve problems and give intensity and direction to our 
music. In order to achieve our ultimate goal and enter the state of relaxed 
concentration where we are one with the music, there is one more skill we 
need. We need to trust ourselves.  

(Green, 1986, s. 78) 

Mentalträning i undervisning 
Genomgången av tidigare forskning om musik och nervositet pekade tillbaka mot 
forskning som startade på 60- och 70-talet inom sportens värld. (Unestålh, 1996) 
Begreppet mental träning är numera en självklarhet inom idrotten, men inte lika spritt 
inom musiken. (Lejonclou & Lindberg, 1996) 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva hur musiklärare och elever på gymnasiet 
förhåller sig till nervositet inför ett uppträdande och hur det påverkar elevers möjlighet 
till lärande.  

• Vilka faktorer gör eleverna nervösa? 
 

• Vad får nervositeten för konsekvenser för lärandet? 
 

• Hur kan en musiklärare arbeta för att nervositeten inte skall inverka negativt på 
lärandet?  

4. Metod	  
Nedan redogör vi för vilka metoder vi använt i denna uppsats och varför vi valt dessa. 

4.1 Metologisk utgångspunkt  
För att få en tydlig och bred inblick i nervositetens problematik valde vi att vända oss 
till både elever och lärare i vår undersökning. Eftersom syftet var att förstå ett fenomen 
i den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997) har vi valt att använda kvalitativt inriktade 
intervjuer som metod. Vi var intresserade av att förstå elever och lärares resonemang 
och agerande kring nervositet.  

Vårt syfte har inte varit att kvantitativt undersöka exempelvis hur vanlig nervositet är 
eller hur ofta det förekommer. Därför, genom låg standardisering och användandet av 
en intervjuguide, var vår avsikt att ge de intervjuade stort utrymme för att försöka 
förstå deras förhållningssätt till nervositet inför uppspel.  

Trost (2005) beskriver i klarhet att om frågeställningen gäller ”hur ofta”,” hur många” 
eller ”hur vanligt” ska en kvantitativ studie genomföras. Om frågeställningen däremot 
handlar om att förstå eller att hitta mönster är en kvalitativ studie bättre lämpad. Mot 
bakgrund av vårt syfte att undersöka elevens livsvärld skulle en enkätmetod inte kunna 
ge samma möjligheter.    

Om man däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt 
att resonera och reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig. 

(Trost, 2005, s. 14) 

Vår undersökning bygger på frågor med låg grad av standardisering och strukturering 
(Patel & Davidson, 2003, s. 71). Detta grundar sig i att våra frågeställningar skulle 
kunna förändras i ordning, formulering och att följdfrågor och fördjupningsfrågor 
skulle kunna uppkomma under intervjuns gång. Att de intervjuade fritt skulle kunna få 
uttrycka känslor och upplevelser ligger också till grund för intervjufrågornas 
strukturering.  

Inför intervjuerna hade vi förberett och kritiskt granskat våra intervjufrågor enligt Patel 
& Davidson (2003). Förberedelsen grundar sig i fyra delar: intervjuns innehåll, 
frågornas relevans och formulering, frågornas anpassning till intervjupersonerna samt 
vår intervjuteknik.  
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4.2 Deltagare  
Vi genomförde totalt fyra intervjuer med två elever och två lärare. Båda eleverna går 
på gymnasiet med inriktning eller tillval av musik. Vi valde elever på gymnasienivå då 
de möjligen hade mer självkännedom än yngre elever. Urvalet av eleverna gjordes till 
viss del i samråd med deras lärare eftersom vi önskade komma i kontakt med elever 
med erfarenhet av både nervositet och uppträdanden. Båda eleverna är kvinnor.  

Båda lärarna, en man och en kvinna, är aktiva musiklärare med många års erfarenhet. 
Urvalet av dessa gjordes under tidigare praktiker då vi funnit dem erfarna och därför 
lämpliga att delta i vår studie. Lärare A och Elev A intervjuades i Norrbottens län och 
Lärare B och Elev B i Stockholms län. 

 

4.3 Material  
Alla intervjuerna spelades in med någon form av inspelningsutrustning. Till vår hjälp 
använde vi en intervjuguide som finns redovisad under bilaga A. 

 

4.4 Etiska övervägande  
Vid tillfällena då respondenterna blev tillfrågade om att delta i vår undersökning gjorde 
vi klart syftet med undersökningen och att deras bidrag kommer att behandlas 
konfidentiellt i enlighet med Patel & Davidson (2003). 

Vi har så långt som möjligt avidentifierat de intervjuade och endast presenterat 
uppgifter som vi anser är relevanta för resultatet. 

 

4.5 Genomförande	  	  
Vi påbörjade vår forskningsprocess med att genomföra en litteraturstudie kring 
begreppen nervositet och lärande. Denna studie har gett oss en överblick och stått som 
grund för formulering av vårt syfte och forskningsfrågor. Vilka rön som framkommit i 
tidigare forskning fick stå till grund för syfte och forskningsfrågor. (Backman, 1998) 

När syftet var fastställt och vi fastställt vår metodologiska utgångspunkt, med 
kvalitativt inriktade intervjuer, bestämde vi oss för att genomföra sammanlagt fyra 
intervjuer, varav två med lärare och med två elever.  

Under tidigare praktikperioder under vår utbildning kom vi i kontakt med lärare och 
elever som vi ansåg lämpliga för undersökningen. Vissa blev redan då tillfrågade om 
medverkan i en intervju men vid senare tillfälle. Veckan innan intervjuerna skulle 
hållas kontaktade vi de utvalda lärarna och eleverna. Samtliga deltagare hade möjlighet 
att bestämma tid och plats varpå dag och tid fastställdes inför veckan därpå. 
Intervjuerna genomfördes under olika dagar men under samma vecka. 

Vid tillfället för intervjuerna var endast respondenten och en intervjuare närvarande. 
Intervjuerna hölls i de lokaler som fanns tillgängliga på de skolor som lärarna jobbar 
på. Elev A intervjuades i ett avskilt grupprum på ett stadsbibliotek på dennes 
bostadsort. 
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Alla intervjuer spelades in eftersom ”Intervjuaren kan då koncentrera sig på ämnet och 
dynamiken i intervjun.” (Kvale, 1997, s. 147). Intervjuerna varade mellan 15-30 min 
vardera. Samtliga respondenter hade informerats och gett sitt medgivande till att spelas 
in. 

När alla intervjuer var utförda, transkriberades allt material varvid vi genomförde en 
meningskoncentrering och en sammanfattning av varje intervju. Därefter utförde vi en 
meningskategorisering där vi undersökte de intervjuades svar för att se vilka kategorier 
varje svar kunde kodas in under. Kategorierna lät vi växa fram och de hämtades 
antingen från vardagsspråk eller från respondenternas eget språkbruk, detta för att 
lättare se likheter och skillnader. Utifrån vår kategorisering kunde vi starta 
meningstolkning av materialet. (Kvale, 1997) 

 

Tidsplan 

Vecka 36. Arbetet påbörjades från grunden med innehåll och tillvägagångssätt. 

Vecka 38. Ett första utkast in i form av ett PM lämnades in. 

Vecka 39. Intervjufrågorna utformades. 

Vecka 44-47. Bakgrund, syfte samt frågeställningar fastställdes. 

Vecka 48. Deltagare för intervjuerna kontaktades, tid och plats för mötet fastställdes. 

Vecka 49. Intervjuerna genomfördes samt transkribering och bearbetning av dessa. 

Vecka 50. Sammanställning av intervjuresultaten samt diskussionsarbetet påbörjades. 

Vecka 52. På måndagen lämnades arbetet in för granskning och godkännande inför 

opponering vecka 2. 

5. Resultat 
Nedan redogörs det resultat som är relevant för syftet. 

5.1 Lärare 
Lärare A arbetar som föreståndare och ensemblelärare på en folkhögskola. Vid sidan 
av detta skriver Lärare A en doktorsavhandling inom området musik och pedagogik. 
Lärare A har en lång bana inom musik och började först med trumpetstudier och 
klassisk inriktning på folkhögskola för att sedan fortsätta på klasslärarlinjen vid en 
musikhögskola. Senare kompletterade Lärare A sin utbildning med ämnen inom 
instrumental- och ensembleämnen. Vidare innehar Lärare A en fil kand. inom 
musikpedagogik. 

Lärare B arbetar som sångpedagog på kulturskolan och har arbetat inom yrket i arton 
år efter sin utbildning på Stockholms musikpedagogiska institut. Lärare B undervisar 
elever mellan årskurs 3 på grundskolan och årskurs 3 på gymnasiet. Förutom sång som 
instrument har Lärare B även piano och har själv spelat och sjungit på kulturskolan 
sedan ung ålder. 
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5.1.1 Definition av nervositet (Fråga 3) 
Utifrån sitt eget perspektiv definierar Lärare A nervositet i ett musikaliskt sammanhang 
som något som uppkommer när det finns många osäkra faktorer. Ovetskapen om vad 
som kommer att hända inför ett uppträdande och hur de yttre faktorerna ser ut, kan 
vara bidragande till nervositeten. Detta kan till exempel vara vilken typ av lokal 
uppträdandet hålls i. Kommer ljudanläggningen på plats att hålla måttet? Vilken typ av 
publik kommer? Hur kommer den att reagera och förhålla sig till uppträdandet? Finns 
det tillräckligt med tid att ställa i ordning allt inför uppträdandet? Alla tankar kring 
detta kan göra att man börjar grubbla, ibland flera dagar i förväg, menar Lärare A. 

Lärare B definierar nervositet som stress och osäkerhet. 

Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen:  

Osäkerhet. Detta är gemensamt för båda musiklärarna. Ovetskapen om vad 
som kommer att möta dem vid framträdandet kan göra elever nervösa.  

Stress. Bidragande och möjlig orsak anser båda lärarna. Lärare A menar att 
tidsnöd i förberedelser till en konsert kan skapa nervositet.  

 

5.1.2 Definition av självförtroende (Fråga 4) 
Lärare A förklarar att självförtroende är när man vet vad man gör och känner att man 
kommer att lyckas i den bemärkelsen att man kan prestera det bästa utifrån sina egna 
förutsättningar. Har man ett gott självförtroende har man mer ”att ta av” och ett 
misslyckande blir inte lika katastrofalt, menar Lärare A. 

Lärare B svarar att självförtroende kan definieras som självkännedom och att man kan 
lita på sin intuition. 

Sammanfattande analys:	  
Följande kategorier framkom vid analysen:  

Självkännedom angav båda lärarna. Lärare A uppgav ”att veta vad man gör” 
som definition vilket kan kopplas tillbaka till självkännedom. Lärare B uppgav 
att ”lita på sin intuition”, vilket vi tolkar som en underkategori till 
självkännedom.  

Känsla av att lyckas. Att veta vad man kan och prestera det bästa utifrån det 
uppgav lärare A. 

 

5.1.3 Lärares erfarenhet av elevers nervositet (Fråga 14 & 15) 
En stor källa till nervositet är, menar Lärare A, att man inte ska minnas vad man ska 
spela, dvs. att inte lita på sin förmåga att memorera. En annan orsak är föräldrarna som 
ibland endast genom sin närvaro kan skapa nervositet och stress. 

Lärare B tror att det som gör eleverna nervösa är att unga människor idag har många 
bra förebilder och att de har en tydlig bild av hur det ska låta. Många elever som 
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sjunger vill prestera så mycket som möjligt och absolut aldrig göra fel. ”De har väldigt 
höga krav på sig själva”, säger Lärare B under intervjun. 

Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen: 

Bristande förberedelse. Lärare A menar att otillräckliga förberedelser inför en 
konsertsituation kan skapa nervositet.  

Yttre krav. Föräldrar och deras förväntningar kan skapa nervositet, menar 
Lärare A. Förebilder och idoler, hävdar Lärare B. 

Inre krav. Inte lita på sig själv och rädsla att glömma bort, menar Lärare A. 
Elever vill inte göra fel, menar Lärare B.  

 

5.1.4 Hur lärare märker elevers nervositet (Fråga 16) 
Lärare A tycker att elever som drabbas av nervositet kan blir ”stirriga i blicken” och 
bete sig märkligt. Ofta sluter de sig själva och försöker att inte tänka på att de är 
nervösa, vilket inte fungerar anser Lärare A. 

Lärare B menar att nervositet kan yttra sig i att eleverna blir krampaktiga och skakiga. 
De kan få vibrato på rösten som de inte är vana vid och även tappa texten. Lärare B 
menar att det är viktigt att vara extra lyhörd och kanske hoppa över lite takter här och 
där om eleverna blir nervösa och glömmer formen av låten. 

Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen: 

 Kroppsliga symptom. Båda lärarna tycker att eleverna blir spända, darriga och 
avskärmade. 

Sluter sig inåt. Lärare A tycker sig se att elever under nervositet kan ”stänga 
av” och gå in i sig själv. 

Minnet sviker. Eleverna tappar text och låtform under själva uppförandet, 
menar Lärare B. 

 

5.1.5 Hur lärare kan ge stöd till elever som blir nervösa (Fråga 17 & 18) 
Lärare A menar att det är lärarens uppgift att själv uppträda lugnt. ”Om läraren är trygg 
i sig själv och visar att den har kontroll, då är det inga problem”. Detta gäller även om 
det strular med till exempel teknik. Läraren påverkar så mycket mer än vad man först 
tror, är Lärare A:s övertygelse. 

Om Lärare A under en konsert märker att eleverna är nervösa, brukar denne med ord 
och kroppsspråk uppmuntra eleverna och kanske sätta ett finger i vardera mungipa och 
göra ett stort leende. Detta gäller både mindre barn och vuxna. ”Som lärare har du ett 
ansvar att försöka driva på och hjälpa eleverna att prestera”. 

Lärare B försöker stötta sina elever genom att avdramatisera situationen och alltid ge 
eleverna alternativet att backa ur, men det händer nästan aldrig att de gör det.  
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Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vi analysen: 

Vara förebild. Lärare A menar att man som lärare måste behålla det egna 
lugnet och vara förebild för eleverna. 

Avdramatisera. Båda lärarna försöker avdramatisera situationen. Lärare A 
använder sitt kroppsspråk för att uppmuntra eleverna och få situationen att 
framstå som mindre allvarlig.  

Inget tvång/kunna backa ur. Lärare B ger alltid eleverna en möjlighet att dra 
sig ur. 

 

5.1.6 Konsekvenser för lärandet vid nervositet (Fråga 19) 
”Det kan vara att någon sitter bara helt tyst för att de tycker att det är för jobbigt. 
Säkert ända upp på högskolenivå… en del blir ledsna”, säger Lärare A, som menar att 
elever ofta blir paralyserade av nervositeten. Lärare A menar att det är viktigt att som 
lärare att kunna läsa av eleverna. För att lärande ska komma till stånd ska eleverna inte 
uppleva situationen som ”jobbig”. 

Som musiker, inte bara som lärare, har man ett ansvar i en 
samspelsituation. Man har ett gemensamt ansvar för lärandet. Inte bara jag 
som ska fixa mina grejer. Alla ska hjälpas åt.  

– Lärare A 

Lärare B förklarar att konsekvenserna för lärandet ser väldigt olika ut. De flesta elever 
växer av att ha genomfört en konsert och bli en erfarenhet rikare, vilket är positivt. 

Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen: 

Skapar passivitet. Nervositeten kan göra eleverna passiva menar Lärare A. 

Utvecklande. Eleverna växer med erfarenheten menar lärare B. 

 

5.1.7 Hur lärarna och skolan arbetar för att förebygga nervositet (Fråga 
20 a-b) 
Lärare A svarar att man som lärare före en konsert bör förebereda eleverna noggrant. 
Förberedelse och vikten av att detta är något som Lärare A ständigt återkommer till. På 
musiklinjen på folkhögskolan där Lärare A är föreståndare finns det mycket tid avsatt i 
undervisningen till att eleverna själva kan få förbereda och repetera mycket. Att veta 
vad man ska göra motverkar effektivt nervositet, menar Lärare A. 

Inför ett uppträdande med sina elever använder sig Lärare A av ritualer, till exempel att 
sätta upp punkter om vad som ska göras innan konserten. Det kan röra sig om att äta, 
byta om eller att träffas för att gå genomgång låtarna verbalt/mentalt. Lärare A menar 
att genomgången är viktig, dels är man inte är sysslolös och dels få man sin kunskap 
bekräftad. ”Får man bara sitta ned och vänta en timme innan konsert blir man lätt 
nervös”, kommenterar Lärare A. 
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Efter en konsert, menar Lärare A, är det viktigt att ha tid för reflektion eller ett 
eftersnack där eleverna med egna ord får berätta om sina upplevelser. Det är ingen bra 
lösning att bara bortse från problemet, om nervositet har uppstått. I så fall är det viktigt 
att lyfta självförtroendet hos de eleverna. Egentligen är lärare och skolan generellt 
ganska dåliga på att hantera elevernas nervositet, menar lärare A. 

Lärare B menar att genom att förbereda eleverna inför en konsert, kan deras nervositet 
underlätta. Det kan till exempel vara att öva texter så de kan dem utantill. Sen är det 
ofta månadskonserter på skolan, där eleverna erbjuds uppträda men i en mindre och 
mer avslappnad situation.  

Lärare B förklarar att skolan inte verkar för att förebygga nervositet, annat än 
konserterna som anordnas. Men de yngre och nya eleverna på skolan uppträder alltid i 
grupp. Då kan de känna på situationen utan att ta allt ansvar. När de senare börjar göra 
egna framträdanden, vet de redan vad det handlar om. 

Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen: 

Förberedelse. Båda lärarna anser att förberedelse är mycket viktigt, både 
musikaliskt och teoretiskt.  

”Veta vad man ska göra”. Lärare A försöker arbeta med att se till att aktivera 
eleverna med olika uppgifter fram till uppträdandet. 

Reflektion. Lärare A menar att det är viktigt att ha ett ”eftersnack”, där 
eleverna själva får berätta om uppträdandet. 

 

5.1.8 Lärarnas erfarenhet av mental träning i undervisning (Fråga 20c-d) 
Lärare A har aldrig aktivt använt mental träning i undervisningen och aldrig kommit i 
kontakt med detta under sin egen studietid. 

Lärare B har själv inte kommit i kontakt med mental träning annat än det som lästs på 
egen hand. Under yrkesutbildningen hade de scenisk beredskap, men där ingick inte så 
mycket. 

Sammanfattande analys: 
Båda lärarna känner till begreppet men använder inte mental träning aktivt/medvetet i 
sin undervisning. 

 

5.1.9 Lärarnas egen erfarenhet av nervositet (Fråga 21) 
Lärare A tror att nervositeten minskar med tiden eftersom man får fler verktyg att 
arbeta med. Själv använder Lärare A ofta visualisering för att mentalt gå igenom låtar 
och för att förbereda sig. Detta är en teknik som förekommer i mental träning. Vidare 
känner Lärare A att osäkerhet kring lokal, ljudanläggning och publik fortfarande kan 
skapa nervositet. 

Lärare B svarar: ”Ja, jag blir ju självklart också nervös” och förklarar att i takt med att 
man blir äldre och mognar som människa, vågar man bjuda på sig själv. ”Som tonåring 
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skulle jag inte klara av att göra fel”. Vidare berättar Lärare B att som liten på 
kulturskolan så var konserterna mycket stora med massor av publik. Då var det hemskt 
att göra fel och nervositeten var mycket hög. Den miljön var inte så tillåtande för fel då 
det förväntades att man gjorde bra ifrån sig som en ”kulturskoleelev”.  

Lärare B känner för sin egen del att musiker bakom påverkar mycket. ”Är musikerna 
bakom osäkra så blir jag ganska nervös. Men om musikerna är säkra och vet vad de ska 
göra så känner jag mig friare. Nervositet handlar väl om att ha kontroll över situationen 
eller inte”. 

Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen: 

Säkerhet/osäkerhet Båda lärarna tror att nervositeten minskar med mer 
erfarenhet i och av konsertsammanhang.  

Yttre faktorer. Båda lärarna anger publik som möjlig orsak till nervositet. 
Lärare A ser även teknik som en orsak. 

Visualisering. Lärare A använder visualisering inför konserttillfället. 

Gruppåverkan. Lärare B menar att alla individer i ett gemensamt uppträdande 
påverkar varandra positivt och negativt. 

 

5.2 Elever 
Elev A går sista året på musikestetiskt gymnasium och har trummor som 
huvudinstrument. Eftersom elev A är uppvuxen i glesbygden, utan närhet till 
kommunal musikskola, är gymnasiet hennes första kontakt med formell 
musikutbildning. 

Elev B går sista året på gymnasiet och tar sånglektioner på kulturskolan sedan fyra år 
tillbaka. Vid 13 års ålder började Elev B i musikklass. 
 

5.2.1 Definition av nervositet (Fråga 3)  
Nervositet sammankopplar Elev A med osäkerhet om vad som ska hända. Elev A 
förklarar att är man inte förberedd blir denne lätt nervös till skillnad från när de vet 
exakt vad uppgifterna är. En annan källa som Elev A förknippar med nervositet är 
andras förväntningar, vilket kan resultera att man känner prestationsångest. 

Elev B förklarar nervositet som att ”det gör ont i magen och man blir skakig. Jag tror 
man blir nervös för att man inte vill göra fel”. 
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Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen:  
 

Osäkerhet.  Elev A anger osäkerhet över situationen. 

Yttre krav. Elev A kan bli nervös av andras förväntningar och vad ”andra ska 
tycka”.  

Inre krav. Elev B beskriver sina egna krav, på att ”inte göra fel”. 

Fysiska symptom. Elev B beskriver ”ont i magen”. 

 

5.2.2 Definition av självförtroende (Fråga 4) 
Elev A menar att självförtroende är något som ger en större distans till sig själv. ”… ja 
om än man misslyckas så är det kanske inte hela världen egentligen”. Vidare tror Elev 
A att man påverkas mycket av sin omgivning.  

Elev B beskriver att självförtroende är att tycka om och lita på sig själv. 

Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen:  

Självkännedom. Elev A förklarar att distans till sig själv gör det lättare vid 
misslyckanden. 

”Lita på sig själv”. Att tycka om sig själv och lita på sin förmåga, menar Elev 
B. 

 

5.2.3 Erfarenhet av nervositet (Fråga 5 & 7) 
Elev A beskriver sig själv som lugn inför ett uppträdande och har aldrig upplevt panik. 
Dock vid några tillfällen när ensemblen inte varit så väl repeterad har Elev A känt ökad 
nivå av stress och nervositet. Elev A tycker att man blir väldigt stel när denne blir 
nervös: ”allting blir väldigt mekaniskt och hackigt på något sätt”.  

Elev B har den erfarenheten att det varierar från mycket nervositet till ingenting alls, 
beroende på situationen. ”Ibland blir jag jättenervös och skakar, darrar lite och mår 
dåligt”. Det är värst när Elev B är på audition1, men är det en konsert inför lagom 
mycket folk så tycker Elev B att det går ganska bra. 

Elev B förklarar känslan av att vara nervös som ont i magen: ”Om man börjar darra, så 
börjar man även darra på rösten ’och då tänker jag, åh hjälp!’”.  

                                                 
1 Audition.  Ett engelskt låneord och kan ungefär översättas till "provsjungning”. En audition hålls inför 
en jury vid till exempel rollbesättning för en teaterproduktion eller liknande. Ordet används även för 
intagningsprov vid olika konstnärliga utbildningar för artister. 
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Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen:  
 

Förberedelser. Elev A förknippar nervositet med bristande förberedelser inför 
uppträdandet. 

Situation/kontext.  Elev B förklarar att storlek och typen av åhörare spelar roll 
för nervositeten. 

Fysiska symptom. Båda eleverna förklarar att de upplever nervositeten fysiskt. 
Elev A har erfarenheten att rörelserna och spelet blir mekaniskt och hackigt. 
Elev B beskriver ont i magen och darrar i kroppen. 

 

5.2.4 Orsaker till nervositet (Fråga 6) 
Elev A förknippar orsaken med nervositet till andras förväntningar. ”Det kan vara 
pirrigt om någon annan är jätteduktig”. Elev A förklarar även att nervositeten ökar av 
att vara helt ensam på scenen och inte spela ihop med andra, ”gör jag fel kommer alla 
att höra det”.  

Elev B blir nervös till följd av viljan att vara bäst och inte bli bedömd av andra. ”Men 
man vet att man kommer bli bedömd och att det är nu det gäller att jag visar vad jag 
går för”. 

Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen:  

Yttre krav. Båda eleverna uppger andras krav, förväntningar och bedömning.  

Stöd från medmusiker. Elev A känner stöd av att uppträda tillsammans med 
andra och att vara fler på scenen samtidigt. 

Inre/personliga krav. Elev B vill vara bäst och ”vill visa vad jag går för”. 

 

5.2.5 Nervositet inför/under ett uppträdande och prestation (Fråga 9-11) 
Elev A är inte ofta nervös, men då det inträffar ökar ofta nervositeten ju längre 
konserten pågår. Faran är om man tänker för mycket inför konserten och lägger alla 
misstag som sker under konserten ”på hög”. Det resulterar att går det sämre och sämre, 
menar Elev A. 

Elev A tror att det är bra att vara nervös ibland. ”Jag tror att man skärper till sig och 
lyssna på folket [medmusikanterna] runt omkring”. 

Elev B brukar oftast bli nervös ungefär en vecka innan, sedan släpper det och 
återkommer samma dag eller någon timma innan konserten. Emellanåt lugnar det sig 
men ibland blir det värre. ”När man har kommit in rätt på första tonen, så brukar det 
bara bli roligt”. 
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Prestationen tycker Elev B beror på situationen. Är nervositeten för stor blir resultatet 
dåligt. Vid auditions händer det att Elev B väljer en för låg tonart, om det inte är musik 
till. ”Jag blir sådär skakig och darrar på rösten som en get”. Oftast är det negativt att bli 
så där nervös, lite nervositet tror Elev B är bra, men bäst är att inte vara nervös alls. 
 
Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen:  
 

Negativa tankar. Båda eleverna beskriver att tankar på uppträdandet kan skapa 
nervositet. 

Positiv nervositet. Båda eleverna tycker att viss mån av stress kan vara positiv, 
så länge den inte tar över. Lagom anspänningsnivå. 

 

5.2.6 Förebygga nervositet (Fråga 8, 12a-b, 13) 
Elev A tänker på att andas lugnt, tänka igenom svårigheterna och försöka se vilka 
möjligheter man har. Elev A försöker att tänka på att ett misslyckande inte betyder allt. 
Man kommer att klara av det, resonerar Elev A. 

Elev B brukar försöka intala sig att det inte är hela världen om det inte blir som tänkt, 
för att underlätta sin egen nervositet. Det som skulle kunna minska nervositeten är 
bättre självförtroende. Även att göra fler uppträdanden och auditions, fast det är jobbigt 
och obehagligt tycker Elev B att det är ett bra sätt. 

Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen:  

Fysiska förberedelser. Elev A försöker ”andas lugnt”. 

Visualisering. Elev A försöker tänka igenom vilka svårigheter det finns i 
uppträdandet/musikstycket. 

Avdramatisera. Båda eleverna menar att man måste tillåta sig själv att 
misslyckas. 

Självförtroende. Elev B tror att bättra självförtroende underlättar och minskar 
nervositet. 

 

5.2.7 Förebyggande undervisning (Fråga 12c) 
Elev A kan inte minnas någon lärare som direkt har anknutit till ämnet nervositet. Det 
enda som skolan erbjuder är kurser där eleverna får hålla tal, läsa texter eller sjunga 
inför varandra i syfte att träna på att uppträda inför publik. Detta är inte direkt knutet 
till nervositet, men det är det närmaste exemplet som Elev A har, där man på något sätt 
arbetar med uppträdande och elevers nervositet på ett eller annat sätt. 

Elev B har inte aktivt arbetat med sin nervositet, varken i undervisningen eller på egen 
hand. Det som kan förebygga nervositet är att andas med magen som läraren brukar 
säga. I annat fall försöker Elev B att intala sig att uppträdandet inte kommer avgöra hur 
livet kommer att bli.  
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Sammanfattande analys: 
Följande kategorier framkom vid analysen:  
 

Praktisk träning. Igen av eleverna kan minnas att teorier kring nervositet 
undervisas. Om träning sker är det i praktiskt form, där man får träna sig att stå 
inför en publik. 

Egen metod. Elev B förklarar egna metoder, så som andning och positiva 
tankar. 

6. Diskussion 
I följande avsnitt redogör vi för vad vi funnit som är de mest intressanta resultaten av 
vår undersökning. Sedan följer en diskussion om våra metoder samt hur vidare 
forskning skulle kunna göras utifrån vårt resultat. 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med vår studie var att få en uppfattning om elevernas nervositet och lärande 
samt hur lärare hanterar detta. Vår undersökning krävde en djupare bild av elever och 
lärares upplevelser och känslor. Därför valde vi att göra en kvalitativt inriktad 
intervjustudie som enligt Trost (2005) är en undersökning i hur och varför till skillnad 
från att studera hur ofta förekommande ett fenomen är.  

Genom att dels använda sociokulturella teorier kring lärande men även teorier om 
mental träning samt stress, både från idrottens och inom musikens värld, anser att vi 
har kunnat ställa relevanta forskningsfrågor. I möjligaste mån har vi försökt att validera 
och kontrollera reliabiliteten i vår forskning efter de principer som Kvale (1997) 
nämner. 

Kring nervositet och lärande finns det en hel del stoff och teorier beskrivet, men genom 
att kombinera dessa med ämnet musik var vår ambition att undersöka ett fenomen som 
inte är lika omskrivet. Utifrån detta resonemang planerade vi forskningsfrågorna i 
samråd med vår handledare. Eftersom nervositet och lärande är relativt vardagliga 
företeelser såg vi inte heller att det skulle uppkomma några negativa konsekvenser för 
”människan”. Men för att utesluta eventuellt tvivel, valde vi även att anonymisera 
svaren. Genom att tillgodose detta anser vi oss ”… producerar kunskap som gynnar 
människan med ett minimum av skadliga konsekvenser.” (Kvale, 1997, s. 214). 

Enligt Patel & Davidson (2003) är ett sätt att erhålla reliabiliteten att ”lagra” 
verkligheten med inspelningsutrustning. Det ger en möjlighet att i efterhand spela upp 
materialet flera gånger för att försäkra sig om att intervjuaren uppfattat svaren korrekt. 
Vi har i möjligaste mån försökt att inte använda ledande frågor. Kvale (1997) menar att 
kvalitativt inriktade intervjuer är ett hantverk som kräver träning. Resultatet beror på 
intervjuarens kunnande och personliga bedömning. Det är därför tänkbart att vi genom 
begränsad erfarenhet av den kvalitativa intervjun som kunskapskälla omedvetet kan ha 
påverkat resultatet. 

Vi anser att vårt resultat överensstämmer till stora delar med vad den tidigare 
forskningen beskriver, t ex att nervositet är kopplad till vilken kontext eleven befinner 
sig. Många av fenomenen som beskrivs av de intervjuade kan styrkas eller förklaras 
genom tidigare forskning och teorier.  
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Vår intervju byggde på frågor med låg grad av standardisering och strukturering (Patel 
& Davidson, 2003) för att ha möjligheten att ställa följdfrågor. Vår intervjuguide var 
uppdelad i avsnitten före, under och efter (ett uppträdande). Dock kändes frågorna i 
efterhand likartade och för de intervjuade flöt begreppen före och efter ihop vilket 
försvårade analysen något. Trots detta, framkom en ”begriplig helhetsbild” av den 
intervjuade personen. ”En helhetsbild eller, med det begrepp som används inom 
psykologin, en gestalt som visar ett tydligt och begripligt mönster där inre 
motsättningar inte finns.” (Lantz, 1993, s. 60).  

Det hade varit intressant att göra fler intervjuer om tid funnits. Det hade gett oss en 
bredare bild och kanske fler likheter svaren emellan. Enligt Trost (2005) är motivet 
med de flesta kvalitativa studie att få en spridning och variation i svaren inom en given 
ram. Urval var ingenting vi aktivt tog ställning till inför intervjuerna. Vi har inte heller 
tagit hänsyn till genusperspektiv eller vilka instrument som respondenterna utövar. Den 
geografiska spridningen blev en följd av våra nuvarande hemorter.  

Eftersom vår undersökning endast omfattar fyra intervjuer går det knappast att dra 
några generella slutsatser, men mycket av resultatet går att bekräfta med tidigare 
forskning.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
Vår egen iakttagelse är bland kurskamrater och andra som musicerar, att nervositet är 
ett fenomen som genast väcker en diskussion. Enligt vår uppfattning verkar alla som 
musicerar ha någon slags relation till nervositet och många beskriver olika sätt att 
hantera detta fenomen. För de flesta har nervositeten förändrats till det bättre med mer 
erfarenhet och självkännedom. Att nervositet kan förebyggas och minska bekräftas av 
flertalet tidigare referenser.    

Vårt resultat går helt i linje med den forskning och teorier som framkom i vår 
efterforskning kring nervositet. Orsakerna, symptomen och även i viss mån sätten att 
hantera nervositet går i linje med vad vår litteraturstudie gav. 
 

6.2.1 Vilka faktorer gör eleverna nervösa? 
Först av allt, anser vi, är det viktigt att fastslå att kontexten är avgörande. Säljö (2000) 
hänvisar till en undersökning där barn fick utföra en ytterst enkel uppgift och beroende 
på vilka instruktioner barnen fick blev resultatet helt olika, trots att den fysiska 
uppgiften var helt densamma. Lundeberg (1991) jämför med att gå på en planka och 
beroende på vilken höjd ovanför marken den befinner sig på så blir det olika ”svårt”, 
vilket måste tolkas som att den mentala inställningen är avgörande. Med detta sätt vill 
vi dra paralleller till ett uppträdande. Fysiskt sett är utförandet detsamma, i en trygg 
miljö ”på kammaren” är det en enkel uppgift. Men beroende på publik och vilka 
förväntningar den har samt vilka förväntningar man tror att den har blir uppgiften helt 
plötsligt svårare. 

Elev B förklarar i klarhet att bättre självförtroende skulle underlätta och förebygga viss 
nervositet. Detta kan även beröra Elev A som menar att det är lättare att uppträda 
tillsammans med andra än att stå på scenen själv. Det bekräftas även av Parncutt & 
McPherson (2002). Vi tolkar det som att det även i fallet med Elev A skulle underlätta 
med ett bättre självförtroende. Vårt självförtroende påverkar vårt handlande, våra 
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känslor och förmågor, och ligger därför till grund för hur vi upplever och förhåller oss 
till vår prestation. (Lejonclou & Lindberg, 1996) 

Båda eleverna upplever nervositet på grund av bedömning och förväntningar från 
andra, som till exempel publik, klasskompisar och föräldrar. Dessa aspekter berörs 
också av Lejonclou & Lindberg (1996) som en orsak till nervositet och osäkerhet där 
de benämns som mentala hinder. Imsen (2006) redogör för de mänskliga behoven av 
erkännande, respekt och att vara någonting i andras ögon. Något som Elev B angav 
som en orsak till nervositet.  

Lärare B nämner ideal som en av orsakerna till elevers nervositet och förklarar att 
elever idag har så många bra förebilder och ideal inom sång och musik. Elever får mer 
och fler ikoner inom populärmusik. Den musiken som hörs i radio och TV är sällan 
helt sanningsenliga/orealistiska enligt vår mening, då röster och musik ofta är 
producerad i studios med stora möjligheter till redigering och annan behandling. 
Musikbranschen och produktion av pop-idoler är stor i dagens samhälle och inte minst 
bland unga elever. Detta ämne är stort och kan inte tas upp i sin helhet i vårt arbete. 
Det är naturligtvis givande för elever inom musik att inspireras av förebilder, men det 
kan även vara ett hinder menar Lejonclou och Lindberg (1996). I vår egen 
undervisning har vi ofta arbetat med att härma och efterlikna artister, speciellt inom 
sång av jazz-, pop- och rockkaraktär. Detta kan ofta underlätta klangbildning och 
hjälpa eleverna att hitta olika röstlägen och frekvenser. Ett sådant arbetssätt skall 
användas som hjälpmedel och inspiration för eleverna och deras musicerande. Då 
elever kan möta hinder på grund av prestation och orealistiska mål så skall de hanteras 
med försiktighet.   

Efter många års musikstudier har vi förståelse för vad som är realistiskt och tekniskt 
möjligt inom musik. Många elever vi mött och undervisat under vår utbildning har inte 
den förmågan och pressar sina röster för att kunna efterlikna sina idoler. Det kan vara 
skadligt. Som lärare har man ett ansvar att göra eleverna medvetna om detta och 
förmedla en realistisk bild av musiken. Musikundervisningen ska utveckla elevernas 
musicerande och lyssnande samt sin förmåga att kritiskt granska musiken. (Skolverket, 
2000) 

Båda lärarna är eniga om att otillräckliga förberedelser skapar nervositet hos eleverna. 
Lärare A förefaller arbeta mer förebyggande, medan lärare B konstaterar att nervositet 
uppkommer under inte nog förberedda omständigheter. Detta ligger i samma linje som 
för Elev A, samt bestyrks av Green (1986) som menar att tillräcklig övning innan 
uppträdandet, ökar säkerheten hos utövaren. När detta är uppnått kan musiken ta 
överhand.  

Elev A beskrev även ett tillvägagångssätt som innebar att tänka igenom momenten och 
svårigheterna innan. Denna metod har vi benämnt tidigare som visualisering. 
Visualisering i undervisning och i egen övning nämns av Lejonclou & Lindberg (1996)  
som en metod för elever själva att utöva eller som ett redskap för lärare i sin 
undervisning. I jämförelse med idrott benämns det på samma sätt av Johnson et al., 
(1999), men då i samband med träning och inför tävlingar. 
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6.2.2 Vilka konsekvenser får nervositet för lärandet? 
Enligt lärarna kan konsekvenserna för lärandet se olika ut för olika elever och 
situationer. Lärare B förklarar att de flesta elever växer och blir en erfarenhet rikare för 
varje konsert de utför. Vi tolkar att Lärare B upplever att eleverna växer som 
människor och blir säkrare som musikutövare. I dessa fall är det positivt, men är eleven 
väldigt nervös och enbart upplever att prestationen var dålig så tror vi konsekvensen 
blir den motsatta.  

Lärare A förklarar att för att lärandet ska få ett positivt utfall, får eleverna inte känna 
att det är för jobbigt att hantera stressen och konsertsituationen. Vidare upplever Lärare 
A att eleverna ofta blir paralyserade av nervositeten. Detta förklaras även av Johnson et 
al. (1999), där följden av detta blir ett så kallat tunnelseende och resulterar i att 
utövaren i detta fall inom idrott missar information och händelser som sker runt 
omkring. Vi tror att konsekvenserna är mycket lika mellan idrott och musik, vilket 
även konstaterats av Lärare A. 

Båda eleverna förklarar kroppsliga reaktioner till följd av nervositeten. Elev A 
förklarar att kroppsliga rörelser blir mekaniska och hackiga, medan Elev B förklarar 
det i form av ont i magen och darrig röst. Förklaringarna är olika, men kan grunda sig 
på deras instrument, då Elev A spelar trummor och Elev B sjunger.  

Detta kan generaliseras. Inom sång är andning och luftflöde viktigt för hela 
sångapparaten. Störs detta så får det konsekvenser för hur rösten beter sig. För 
instrumentalister är en fri och rörlig kropp extra viktigt för att spela på instrumentet. Är 
musklerna spända så påverkar det anslag och teknik, vilket kan jämföras med Johnson 
et al. (1999), som beskriver påverkan på de mindre muskelgrupperna, som vid ökad 
hjärtfrekvens och ökat blodtryck, erhålls mindre mängd blod. Resultatet påverkar 
främst de idrottare som utövar känsliga sporter som till exempel skytte. I detta fall blir 
även instrumentalister påverkade av den kroppsliga reaktionen.  

 

6.2.3 Hur kan lärare arbeta för att nervositet inte skall inverka negativt på 
lärandet? 
Lärare A menade att skolan är överlag dålig på att hantera elevers nervositet. Ofta är 
den enda träningen praktiskt förlagd, inga teorier eller andra verktyg undervisas i 
någon större utsträckning. Till exempel skulle mental träning kunna användas i mycket 
större utsträckning inom musiken (Leijonclou & Lindberg, 1996).  

Både Lärare A och Elev A har resonemang som kan knytas till Vygotskijs (1995) 
sociokulturella teorier. Som elev, tillsammans med andra elever och lärare, kan få stöd 
och känna trygghet i gruppen varvid den enskildes nervositet minskar. Lärare A som 
undervisar elever som är 18 år eller äldre försöker aktivt undervisa sina elever att hela 
gruppen har ett ansvar för lärandet. Samma princip gäller för Lärare B då samtliga 
elever uppträder tillsammans med andra de första åren av musikundervisningen. 

Elev A beskriver även en intressant variant av målbildsfokusering. Den går ut på att 
försöka analysera exakt var problemet ligger och sedan sätta in någon form av åtgärd 
precis där. Vi tror att denna typ av självmedvetenhet kan vara en nyckel till att hantera 
sin nervositet och stress. Detta bekräftas av Parncutt & McPherson (2002) som menar 
att ett vanligt misstag vid nervositet är att låsa sig och inte se vilka möjligheter man 
faktiskt har.  
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Den attityd du väljer avgör med vilken kvalitet du kommer att prestera. 
Har du bestämt dig för att livet är ett elände kommer det helt säkert att bli 
det! Men har du istället förmågan att styra dina tankar in i ett positivt 
tankeflöde blir de flesta problem ganska lätta att hantera. Problem vänds 
till möjligheter. 

(Plate, 1994, s. 15)   

Gemensamt, både för eleverna och lärarna, är att många metoder som de själva har 
utarbetat för att hantera sin nervositet, kan härledas till de principer som används inom 
mental träning – visualisering, positiva tankar och målbildsfokusering (Uneståhl, 
1996). Dock vet vi inte i vilken grad eleverna själva utarbetat sina metoder eller fått 
lärdom från sina lärare. ”Det vi vill uppnå för att undvika stress är att få balans mellan 
kraven och förmågan” (Johnson et al., 1999, s. 86)  

Som vi tolkar resultatet visar det att den undervisning som förekommer kring 
nervositet praktiskt inriktad – man försöker träna bort nervositet genom praktiskt 
träning och stå på scenen under ordnade former. Detta angreppssätt skulle kunna liknas 
vid den tidiga matematikundervisningen där en algoritm mekaniskt nöttes in genom 
hundratals uppgifter, istället för att undervisa i grundprinciperna enligt de 
sociokulturella tankarna (Säljö, 2000). Att ge eleverna verktyg att hantera sin 
nervositet innebär att man tränar principer och även om förutsättningarna mellan skilda 
konserter är olika så vet eleven ändå hur den ska agera.   

Detta är en av de grundläggande principer för hur lärande kan beskrivas i 
ett sociokulturellt perspektiv: förmågan att se något nytt som ett exempel 
på eller en variant av något bekant. Och denna förmåga utvecklar vi 
genom att lära oss behärska intellektuella redskap.  

(Säljö, 2000, s. 73) 

Den fysikiska/praktiska träningen är viktig och kan inte ersättas (Uneståhl, 1996) men 
genom träning i olika mentala redskap skulle resultatet och prestationen kanske bli 
ännu bättre. Parncutt & McPhersson (2002) menar också att problem med nervositet 
inte bara är förknippat med oerfarna amatörer utan även för professionella musiker, 
vilket kan betyda att problemet inte försvinner med erfarenhet. Detta resonemang 
ligger även i linje med de exempel Elev A ger. 

På frågan om hur man kan få bättre självförtroende, menar Elev A att man bör hitta en 
trygg människa som kan ”pusha” en framåt. Detta skulle kunna vara, menar vi, en 
lärares uppgift. Läraren ska tillsammans med eleverna stötta och ge verktygen för att 
höja elevens självförtroende genom att lyckas. Genom att ge eleverna verktyg för att 
hantera sin nervositet kan denne förhoppningsvis ”lyckas” allt oftare, och en positiv 
spiral uppstår och självförtroendet förbättras. 
 



 30 

6.3 Sammanfattning 
Kortfattat tolkar vi vårt resultat som att förberedelser i alla tänkbara former kan 
användas framgångsrikt för att minska på nervositet. Förutom övning på själva 
musikstycket som ska framföras, är det av vikt att mentalt förbereda sig på situationen 
genom exempelvis visualisering. 

Vår studie visar att många som framgångsrikt hanterar sin nervositet också har 
utvecklat egna modeller som ofta påminner om grunderna till mental träning. 

Resultatet pekar mot att skolan sällan eller aldrig direkt tar upp problematiken kring 
nervositet, förutom att erbjuda uppspelningstillfällen. Vår genomgång av tidigare 
forskning visade att det finns gott om metoder, tankar och teorier. Den viktigaste 
slutsatsen är att det går att lära sig att hantera sin egen nervositet. 
 

6.4 Vidare forskning 
Ju mer vi har studerat frågorna kring lärande och nervositet desto mer inser vi hur stort 
området är. Några frågeställningar till vidare forskning skulle kunna vara: 

• En intervjustudie med fler deltagare för att få en större bredd av resultatet. 
• En kvantitativ studie för att få veta hur vanligt förekommande problemet är 

bland musikelever. 
• En intervjustudie bland yngre elever, för att få ta del av deras upplevelser. 
• En undersökning av vilka förebyggande metoder som är mest effektiva. 
• Hur upplever elever nervositet inför individuella lektioner?  
• Hur ser nervositet ut inom andra ämnen i skolan? 
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Bakgrund  

1.  
a. Vilket instrument spelar du? 
b. Hur länge? 

 
2. Vilken musikutbildning har du?  

 
3. Vad är nervositet? Vilka faktorer lägger ni in detta? 

 
4. Vad är självförtroende? 

Elever 

• Före:  

5. Hur brukar du känna inför ett uppträdande? 

6. Kan du beskriva vad som får dig nervös? 

7. Beskriv hur det känns att vara nervös? Hur, upplevs det positivt eller 
negativt? 

8. Brukar du tänka på något för att bli mindre nervös inför uppträdande 
eller har du några knep?  

• Under:  

9. Hur tycker du att du presterar när du är nervös/när du uppträder? 

10. Hur känns det under framförandet om du varit nervös inför 
uppträdandet? 

11. Släpper nervositeten eller ökar den? Hur brukar du tänka då? 

• Efter:  

12.  
a. Har du aktivt arbetat med nervositet?  
b. På egen hand ensam? 

i. Hur kan du gå tillväga då? 
c. Med lärare? 

i.  Hur brukar ni göra? 
 

13. Hur tror du själv att du skulle kunna minska nervositeten? 
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Lärare 

• Före: 

14. Vad har du för erfarenhet av elever som är nervösa inför ett 
uppträdande? 

15. Vad tror du gör eleverna nervösa? 

16. Hur märker du att en elev är nervös? 

17. Hur kan du stötta en elev som blir nervös? 

• Under:   
 

18. Under en konsert och du ser en elev bli mycket nervös, hur agerar du? 
 

19. Vilka konsekvenser har nervositet för lärande? 
 

• Efter: 
  

20.  
a. Hur förhåller du dig till elevers nervositet? Är det något du aktivt 

arbetar mot? 
b. Finns det någon förebyggande metod eller arbete som skolan 

verkar för? Hur går det till? 
c. Har du kommit i kontakt med mental träning? 
d. Brukar du arbeta med mental träning med dina elever? 

 
21. Vad har du själv för erfarenheter av nervositet? 

 


