
 



 

 

Sammanfattning 

Författare: Samuel Olofsson & Mikael Wiberg 

Titel: ”Peppa dom” – En undersökning i bemötandet av nervösa instrumentalelever 

Title in English: ”Encourage them” – A study of the encounter with nervous instrumental 
pupils 

Syftet med denna studie är att undersöka hur instrumentallärare bemöter och undervisar 
nervösa elever. Fyra lärare har intervjuats, två från en kulturskola och två från en 
musikhögskola. Resultatet visar på vikten av att sätta relationen mellan läraren och eleven i 
centrum. Läraren har stora möjligheter att påverka en elevs nervositet både på ett positivt och 
negativt sätt, beroende på hur man är som person och genom sitt sätt att bemöta eleven. Det är 
viktigt att lära känna eleven och vara uppmärksam och lyhörd på hur denne är och mår. Att 
öppna sig för eleven är också betydelsefullt i detta sammanhang. Som lärare är det nödvändigt 
att ha en god människokännedom för att kunna skapa en god stämning och en fungerande 
dialog mellan lärare och elev. Vi har också funnit att lärarens relation och förhållande till 
musik i stort kan ha en avgörande betydelse för elevens musikintresse. Undersökningen har 
också belyst olika metoder som läraren kan använda sig av i undervisningen för att arbeta 
med elevens nervositet. Här har det framkommit att mental träning är användbar och att man 
kan visa elever olika metoder att tackla sin nervositet. Exempel på detta kan vara allt ifrån att 
ta hjälp av publiken i uppspelningssammanhang till olika typer av målprogrammering och 
avslappning. 
 
Nyckelord: Nervositet, lärare-elevrelation, bemötande, självförtroende, mental träning
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Inledning 
Vi har båda under årens lopp upplevt situationer där vi känt oss väldigt pressade och blivit 
mycket nervösa. Nervositet har överrumplat oss i många olika situationer och vi har inte alltid 
haft några ’verktyg’ för att bearbeta och övervinna denna plåga. Otaliga gånger har vi under 
konserter upplevt att vi inte kunnat prestera och vara så avslappnade som vi skulle vilja vara. 
Detta har hänt oss både när det funnits många som lyssnat och när publiken varit väldigt liten. 
Vi har även upplevt nervositet när vi varit elever både på kulturskolan och på 
musikhögskolan. Nervositeten har ofta lett till en uppfattning om sig själv som sämre än vad 
man egentligen är, till exempel vid uppträdande inför läraren eller vänner. Detta är något som 
vi upplevt har lett till sämre självförtroende. Vi anar att det finns många som har eller har haft 
samma problematik och vi vill därför undersöka hur lärare arbetar med den här frågan i sin 
undervisning. För oss känns det naturligt att inrikta oss på nervositet i ett 
lektionssammanhang då vi utbildar oss till instrumentalpedagoger. Vi har upptäckt att det 
finns mycket skrivet om nervositet på scenen, men mindre omkring vår vinkling vilket gör det 
lite extra intressant.  

Även om vi inriktat oss på enskild undervisning innehåller texten exempel från konsert- och 
scensammanhang. Vi applicerar dessa diskussioner på den enskilda undervisningen eftersom 
vi ser tydliga likheter mellan en person som uppträder inför publik och en elev som 
’uppträder’ inför sin lärare. 
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Bakgrund 
Nervositet som begrepp 

Vad innebär egentligen nervositet, vad betyder det? Med nervositet menas att kroppen 
reagerar på ett särskilt sätt med olika styrka inför besvärliga eller svåra situationer. Kroppen 
ökar sin beredskap, puls och andning. Musklerna blir mer spända och alerta på grund av att 
adrenalinet frisätter blodsocker. Detta är en reaktion på naturliga försvarsmekanismer som 
finns i oss rent biologiskt från lång tid tillbaka. Om man upplever en hotande fara har kroppen 
några olika sätt att reagera på. Dessa kan till exempel vara att fly, slåss eller spela död och 
vilket kroppen väljer beror på hur stor vi bedömer att faran är (Lundeberg, 1991, s. 15).  
 
När nervositet diskuteras kan man mena olika saker och för en del kan begreppet ha en positiv 
innebörd. Detta kan till exempel vara att man i en konsert eller vid tal inför folk får en ’kick’ 
och upplever en förbättrad prestation. Det kan också upplevas som att man inte klarar av 
uppgiften vilket påverkar en liknande situation negativt (Lundeberg, 1991, s. 16-17). Vidare 
kan man också skilja på nervositet utifrån ett individuellt eller ett organisatoriskt plan.  
 
I Wikipedia beskrivs nervositet som en: 
 

… benämning på ett känsloläge där personen ifråga känner oro eller har ett ångestfyllt förhållande 
till något som skall ske. Ångesten, som är utfallsrelaterad, kan antingen bero på att personen inte 
vet vad som kommer att ske, eller inte vet hur det som sker kommer att tas emot av andra 
(Wikipedia). 

När man talar om nervositet används ofta andra ord som till exempel prestationsångest, 
rampfeber, scenskräck eller ’fjärilar i magen’. Även om det används olika ord och begrepp så 
beskriver de alla fenomenet nervositet (Schéele, 1988, s. 31).  

 

Varför blir vi nervösa och vad händer i kroppen? 

När vi blir nervösa påverkas både fysiska och mentala mekanismer i vår kropp. Som vi talade 
om tidigare har kroppen ett system som hjälper oss i farliga situationer, detta system gör det 
även besvärligt för oss när vi blir nervösa. Åke Lundeberg (1991) talar om att kroppen, när 
den utsätts för negativ press, inriktar sig på katastrofen istället för på uppgiften och detta 
uttrycker sig genom att vi vill fly undan. Under exempelvis en konsert är det förstås svårt för 
en musiker att bara springa av scenen, vi är sociala varelser som vill anpassa oss och i detta 
fall även få publikens uppskattning. Bo von Schéele (1988) menar att vi då hamnar i en knipa, 
vår instinkt säger åt oss att fly medan våra sociala spelregler säger att man ska stanna kvar. 
Resultatet leder till ett försök att se oberörd ut samtidigt som det sker en biologisk revolution 
under ytan då kroppen blir inställd på att fly undan. Om man inte har några mentala verktyg 
för att sätta stopp i detta läge så kan känslan av att inte ha kontroll utveckla en negativ spiral 
som ökar på nervositetsreaktionen ytterligare. Schéele talar också om att det finns ett klart 
samband mellan nervositet eller som han skriver ’stressreaktioner’ och känslan av att inte ha 
kontroll över situationen.  
 
Det är i huvudet och i våra värderingar, menar Schéele, som allting startar när det gäller 
nervositet. En publik i sig är inte farlig för oss, det är snarare en värdering som vi gör om den  
och det är denna som sätter igång en reaktion i kroppen.  
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Schéele skriver att hjärnan fungerar på minst två olika sätt. Vi har dels en del i hjärnan som är 
bra på att skapa bilder och olika föreställningar och en annan del som kan tänka, analysera 
och planera. För att de inre bilderna ska kunna förmedlas till en annan människa måste vi 
antingen beskriva dem med vårt tal eller rita eller skriva om dem. När man drabbas av 
nervositet spelar det inte så stor roll om vi kan analysera och tänka, det hjälper inte särskilt 
ofta. Däremot spelar den andra delen i hjärnan, den bildmässiga, stor roll. Detta system 
påverkar och blir även påverkat av känslor och reaktioner, exempelvis av nervositet, menar 
Schéele. En förutsättning för att hela människan ska fungera är att det är ett bra samspel 
mellan dessa delar i hjärnan, och om de verkar tillsammans får de en effekt som är mycket 
högre än de har var för sig. Om man drabbas av nervositet försämras istället kontakten dem 
emellan. Det gäller att, som Lundeberg (1991) uttrycker sig, ’attitydträna’ så att man påverkar 
den bildliga delen i hjärnan.  
 
Vad är då en attityd? Lundeberg (1991) menar att en attityd är ett komplext fenomen som 
består av ”tankemässiga, känslomässiga och viljemässiga komponenter” (s. 24). Våra attityder 
är ingenting som vi kan styra med viljan, de är något som sitter djupt i oss och som blivit 
inprogrammerade under årens lopp. Allt eftersom tiden går skapas nya program (attityder) i 
oss men när vi blir nervösa och stressade dyker de äldsta programmen upp som ett kroppens 
försvar. Vi vill inte att dessa gamla program ska aktiveras när vi står på scenen. Det enda 
sättet är att attitydträna vilket medför att man ersätter gamla program med nya som är mer 
anpassade för vad vi gör. Detta innebär alltså att man får ägna sig åt mental träning.  
 
Vid sidan om mental träning bör man enligt Schéele (1988) motionera regelbundet, vilket kan 
resultera i en förändrad stressprofil som han kallar det. Genom att träna och motionera en 
längre stund, så att man kommer in i ’andra andningen’, frisläpps endorfiner i kroppen. Dessa 
endorfiner påverkar kroppen på ett positivt sätt och ger ofta ett bättre självförtroende och en 
ökad möjlighet till koncentration. Genom att motionera så påverkar man alltså sin stressprofil 
positivt och detta medför att kroppen helt enkelt fungerar bättre vilket i sin tur påverkar hur 
man hanterar sin nervositet.  
 
En musiker som anser sig ha problem med sin nervositet behöver träna och arbeta med mental 
träning men det tar inte slut där. Det finns andra områden som ställer till problem och ett av 
dem kan vara om man upplever en musikalisk mening med det man spelar. Lundeberg (1991) 
beskriver att ”naturen är full av organiska förändringsmönster och rytmer som vågors rörelser, 
hjärtats puls osv.” (s. 21). Vidare beskriver han att våra muskler i kroppen utför precis vad 
hjärnan säger till dem att göra och detta underlättas av organiska mönster. Dessa organiska 
mönster finns när man upplever att man har en musikalisk mening. Musik är något som 
skapas i ögonblicket och även om musiken är notbunden, behöver man skapa en musikalisk 
inre mening vilket innebär att det blir en slags improvisation, man spelar och uttrycker det 
som finns inom en. För att detta ska fungera måste musikern ge sig hän åt musiken och detta 
kräver hela vår varelse, man måste gå in i musiken till 100%. Detta blir än mer påfallande om 
vi uppträder och känner press på oss. Det är viktigt, menar Lundeberg, att tekniken är 
underordnat det musikaliska uttrycket. Man vet aldrig vad en muskel kan hitta på när vi blir 
lite nervösa och det kan resultera i att man kör fast om man förlitar sig för mycket på tekniken 
och muskelminnet. Det är dock vanligt att man koncentrerar sig på tekniken när man blir 
nervös men det är fel väg att gå. Lundeberg menar att det är ytterst viktigt att ”inrikta hela sin 
fantasi på målet, dvs. att höra musiken i det inre örat och att rikta den utåt i rummet” (s. 13). 
Han menar alltså att ”nyckeln till effektiv sinneskontroll heter sinnesnärvaro” (s. 29).  
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För att kunna ge sitt bästa, menar Lundeberg, bör man emellertid vara lite nervös. En liten 
’dos’ nervositet ökar vår koncentration och kan få oss att prestera bättre. Gränsen mellan vad 
som är lagom och när kroppen börjar uppfatta situationen som en fara är dock flytande. Det 
finns några missuppfattningar när det gäller nervositet:  

 
• Man blir bara nervös om man har anlag för det.  
• Nervositet försvinner med åren.  
• Elitartister blir inte nervösa 
• Personer som är väl förberedda slipper bli nervösa. 

 
Detta är något som inte alls stämmer och det är attityder vi behöver vara uppmärksamma på.  
 
 
Avslappning och målprogrammering 
 
Att träna sig i avslappning är fundamentalt när man ska arbeta med sin nervositet. Enligt 
Schéele (1988) består detta av att man ska öva sin förmåga att aktivt kunna slappna av under 
stressiga förhållanden och att man ska bryta negativa tankemönster och bygga upp nya 
konstruktiva istället. För att detta ska få någon slags effekt är det viktigt att träna regelbundet 
och Schéele föreslår daglig träning. Alla människor tränar sig i detta utan att vara medvetna 
om det men tyvärr så tränas ofta de negativa tankemönstren.  
 
Ett sätt att snabbt kunna bli avslappnad i en situation är att skapa och använda sig av positiva 
triggers menar Schéele. Det fungerar på så sätt att man använder och övar sig på att använda 
positiva bilder som får kroppen att slappna av. Dessa bilder skapar en skön känsla i kroppen 
som medför att man kan få kontroll över kroppen i en stressad situation. Tillsammans med 
olika slags avslappningsövningar och endorfinträning bör det få en mycket positiv inverkan 
på hur man upplever sin nervositet och hur man kan handskas med den.  
 
En liknande metod, men som mer är inriktad på att få kroppen att prestera det den är kapabel 
till i pressade situationer, är målprogrammering. Annika Lejonclou & Åse Lindberg (1996) 
diskuterar en del omkring denna metod i sin bok Musik och mental träning. Att lyckas är 
enligt dem ett relativt begrepp som beror på vilka mål vi sätter upp. Vi styrs ständigt av 
förväntningar både från oss själva och andra och vår vilja och intellekt kan inte påverka våra 
tidigare erfarenheter av misslyckanden. Detta beror på att nervsystemet och hjärnan fungerar 
som automatiska målsökare som handlar efter de föreställningar vi har. Har vi positiva 
föreställningar lyckas vi, men är de negativa så kommer vi att misslyckas. Genom att sätta 
upp mål för oss själva, mål som är realistiska att uppnå, kan vi lyckas med framträdandet i 
den utsträckning som vi faktiskt är kapabla till. Genom att tänka på de mål vi programmerat 
in som avklarade lurar vi helt enkelt hjärnan och nervsystemet. Som man kan konstatera 
stämmer Lejonclous & Lindbergs tankar om vår viljas ofullkomlighet med att påverka 
nervositeten och metoden målprogrammering väl överens med Lundbergs diskussioner 
omkring attityder och attitydträning som beskrivits tidigare.  
 
Bosse Angelöw (1999) talar om målprogrammering i det vardagliga livet och han skriver om 
hur målen bör beskrivas och vara. De bör vara positiva, motiverande, kännas som möjliga att 
nå, konkreta och tydliga, rimliga ur ett tidsperspektiv samt beskrivas i nutid. Vidare bör man 
arbeta regelbundet med sina mål. Det primära i all målprogrammeringen är att man tänker på 
målen man programmerat in som uppnådda. 
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De tankar man har inom sig har således stor betydelse för om man lyckas i en situation eller 
inte och det gäller, som Lundberg skriver, att vara uppmärksam på de attityder som påverkar 
oss. Dåliga attityder leder enligt Lejonclou & Lindberg (1996) till självuppfyllande profetior. 
I detta sammanhang är det viktigt att man som lärare påverkar elevens egen självbild positivt.  
Karolina Hägglunds (2005) studie Det bara… funkar visar på elevers upplevelser av negativa 
tankar och deras negativa påverkan på deras musicerande. Dessa tankar hämmar elevens 
utveckling och läraren har en viktig uppgift i att motarbeta detta förhållande. Även Eva 
Wikberg (1998) diskuterar omkring detta. Det gäller att man som lärare, med exempelvis sitt 
kroppsspråk, inte lurar eleven att denne är otillräcklig när denne misslyckas med någon 
uppgift. Wikbergs resultat belyser lärarnas ansvar för och dess påverkan på elevernas 
förmågor. De dåliga attityderna hänger samman med vårt självförtroende.  
 
 
Självförtroende och självuppfattning 
 
Enligt Angelöw (1999) handlar självförtroende om att: 
 

• Acceptera sig själv (såväl goda som dåliga sidor) 
• Uppskatta sig själv 
• Tro på sig själv och sina förmågor/resurser 
• Ha en realistisk optimistisk uppfattning om vad man kan klara av 
• Vara trygg i sig själv (s. 131) 

 
Självförtroendet stärks respektive försvagas av våra erfarenheter. Människors förhållanden till 
varandra tycks till exempel vara viktiga erfarenheter som både kan stärka och försvaga 
självförtroendet. Dåligt självförtroende leder ofta till sämre resultat och prestationer då de 
dåliga tankebanorna, som vi vet, leder till självuppfyllande profetior. Självförtroendet hänger 
ihop med vår självbild vilken enligt Angelöw kan delas in i tre olika typer. Dessa är den 
positiva självbilden vilken är realistiskt optimistisk, den negativa självbilden som är 
pessimistisk och den falska självbilden som är naivt optimistisk (s. 132-139).  
 
Den självbild vi har får stor betydelse för om vi lyckas i de situationer vi ställs inför som 
exempelvis en konsertsituation. Med dåligt självförtroende följer ofta negativa förväntningar. 
Dessa negativa förväntningar medför ofta att man misslyckas med uppgifter som man innerst 
inne egentligen behärskar vilket bygger på det dåliga självförtroendet ytterligare. Enligt 
Lejonclou & Lindberg (1996) har många människor talanger och förmågor som de på grund 
av det dåliga självförtroendet inte kommer åt. Vad består då detta självförtroende av? Kort 
och gott skulle man kunna säga att självförtroendet byggs upp av de bilder och föreställningar 
vi har av oss själva, vår jag-bild. I relation till vår jag-bild står våra känslor, handlingar och 
förmågor. Denna uppfattning byggs upp av erfarenheter och kan, som vi tidigare nämnt, 
endast ändras genom nya erfarenheter. Det är således mycket svårt, om inte omöjligt, att 
genom vilja och intellekt rubba dessa föreställningar. Viktigt att nämna är att det är ens egna 
upplevelser och inte det objektiva resultatet som skapar dåligt självförtroende. Misslyckanden 
är sålunda en subjektiv värdering och dessa värderingar bygger vanligen inte på fakta. Finns 
ett bra självförtroende finns också en inre trygghet inför de situationer vi ställs inför och en 
positiv förväntning inför nya uppgifter och sammanhang.  
 
Lejonclou & Lindberg har samlat ihop ett antal olika punkter som läraren kan tänka på och 
använda sig av i undervisningssammanhang för att bygga upp elevens självförtroende. Som 
exempel på detta kan nämnas att det är viktigt att undervisningsmiljön är avslappnad och 
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positiv, att eleverna känner förtroende för läraren och att denne tar sig tid och pratar med 
varje elev och stöttar den som är blyg. Vidare betonas vikten av att man inte ska ironisera 
över en elev utan ge denne positiv feedback i form av beröm. Här är det viktigt att man tillåter 
eleverna att göra fel och att man inte överför egna krav och förväntningar på eleverna då 
dessa kan upplevas ännu mer tryckande än elevernas egna krav på sig själva. Vidare kan man 
som lärare: 
 

• Låta eleverna under enkla förhållanden spela upp för varandra 
• Stärka elevernas egna uppfattningar om sig själva och tänka på vad man själv säger till 

eleverna 
• Vara uppmärksam mot dem som till exempel säger att de är omusikaliska då sådana 

tankar leder eleven i fel riktning 
• Visa på målmedvetenhetens betydelse för självkänslan 
• Tänka på att en del elever har svårt med att förstå lärarens instruktioner och därefter 

utföra dem på sitt instrument. Det gäller då att gå långsamt framåt då eleven kan få 
dåligt självförtroende när de inte kan fullgöra det som begärs. 

 
Vidare kan irritation och bortförklaringar bero på dåligt självförtroende.  
 
Att skapa eller bevara ett bra självförtroende hos en elev hänger även nära samman med hur 
man som lärare ger kritik.  

 
I början av ett inlärningsförlopp har positiv feedback [kritik] visat sig vara bättre än negativ sådan. 
I undervisningssammanhang bör vi helst lägga tyngdpunkten vid positiva saker i stället för 
motsatsen, annars förstärks i stället de fel vi vill arbeta bort (Lejonclou & Lindberg, 1996, s. 41).  

Enligt Wikberg (1998) är en viktig uppgift för läraren att lyfta fram positiva sidor hos eleven 
vilket bland annat har en positiv påverkan på dennes självbild. Även Hägglund (2005) 
diskuterar elevens självförtroende och hur läraren kan uppmuntra och stärka eleven. Hon 
menar att lärare till sångelever, som också kan gälla lärare till instrumentalelever, bör beakta 
att sångelevernas tankar omkring sig själva påverkar både deras upplevelser av lektionen och 
hur de sjunger. Om läraren har en positiv förväntning på eleven byggs också elevens tro på 
sig själv upp. Detta stämmer väl överens med den målprogrammering som Angelöw (1999) 
och Lejonclou & Lindberg (1996) talar om. 
 
 
Att uppträda inför andra 
 
Det är svårt för en elev att ställa sig inför sin lärare och sjunga på grund av att rösten är så 
personlig. Enligt Hägglund (2005) gäller detta till viss del även för instrumentalelever. Varje 
enskild lektion ligger därför inte långt ifrån det vi kallar en konsertsituation för eleven. Under 
denna rubrik ska vi gå lite närmare in på litteratur som behandlar området omkring ’att 
uppträda inför andra’. 
 
När man ska uppträda på scen är det viktigt att ha en scennärvaro, utan den blir det antagligen 
ingen särskilt njutbar upplevelse för publiken menar Lundeberg (1991). Han talar om vikten 
av att skapa och tolka musik utifrån hur vi hör den inom oss. När vi hör musiken i vårt ’inre 
öra’ följer kroppen och musklerna med. Genom att med rösten sjunga med rent ljudligt eller 
utan att det hörs gör att kroppen uppfattar signalerna tydligare vilket är ett sätt att koncentrera 
sig på. Det blir tydligare för kroppen vad den ska göra och det konstnärliga uttrycket kommer 
att vara dominerande över tekniken. Förutom att höra musik inom sig bör man också använda 



 7 

synsinnet för att föra ut musiken och få kontakt med lyssnarna. Det gäller att fylla sina sinnen 
med något meningsfullt dvs. vara helt inne i musiken med hela kroppen. Om något sinne, till 
exempelvis synsinnet, inte är fyllt med det vi vill, riskerar det att istället fyllas av negativa 
’filmklipp’ som visar hur vi misslyckats tidigare. Detta kan resultera i att vi blir 
okoncentrerade, tappar uttrycket och istället blir mer nervösa. De viktigaste sinnena vi 
behöver fylla är enligt Lundeberg: 

 
• Hörselsinnet 
• Känselsinnet 
• Synsinnet 

 
Om vi fyller dessa sinnen, genom att fokusera våra tankar på en sak, når vi en djup 
koncentration. Genom att hålla sig koncentrerad hela tiden håller man även borta känslor och 
attityder som kan starta en nervös reaktion i kroppen.  
 
Även Lejonclou & Lindberg (1996) diskuterar omkring vikten av att med hjälp av sinnena 
styra bort oron. Detta kan göras genom att man till exempel lyssnar på sig själv när man 
spelar och känner hur det känns i kroppen. Man ska bli ett med musiken. De menar också att 
man bör ignorera sin inre röst som ställer krav medan man ska försöka att acceptera sin 
nervositet och inte ignorera den. Det kan hjälpa att prata med andra om nervositeten. Vidare 
betonar de målprogrammeringens fördelar och att man ska ge sig själv tillåtelse att spela fel. 
 
När man uppträder finns det en social verklighet som ställer vissa krav på oss och som inte 
alltid stämmer så bra överens med förutsättningarna vi har som människor. Det är vanligt att 
man känner en stor press på sig inför ett framträdande och denna press kan få oss att känna att 
man inte får misslyckas. Om man spelar fel under konserten finns en stor risk att fastna i 
negativa funderingar om hur det kunde gå så illa. Samtidigt tappas koncentrationen på 
musiken och det finns en risk att nervösa reaktioner kommer fram. Det gäller, menar 
Lundeberg (1991), att ”ge sig rätten att misslyckas” (s. 66). Genom att tänka att det är tillåtet 
att misslyckas kan vi komma vidare i uppträdandet utan att fastna i små detaljer. Paradoxalt 
nog lyckas vi bättre om vi tillåter oss att misslyckas.  
 
För att få en vidare syn på lärarens påverkan på elevernas nervositet tänker vi i de två följande 
kapitlen behandla olika lärarroller och ledarskapstyper respektive lärare – elevrelationen och 
synen på denna.  
 
 
Lärarroller och ledarskapstyper 
 
Wikberg (1998) urskiljer två olika typer av kategorisering av ledarskap, när hon beskriver 
lärarroller och ledarskapskategorier i ett större sammanhang (även långt utanför 
lärarprofessionen). Den ena utgår från ett forskningsprojekt utförd av Ralph White och 
Ronald Lippitt. I deras resultat nämns tre olika ledarskapkategorier; den ’auktoritära’, den 
’demokratiska-grupporienterade’ och ’låt-gå’ ledaren. Den ’auktoritära’ ledaren är en ledare 
som utmärker sig genom sin dominans och maktfullkomlighet. Denna ledare deltar inte i 
elevens arbete men iakttar noga elevens verksamhet och ger passande kritik därefter. Kritiken 
behöver nödvändigtvis inte vara negativ men dess egentliga huvuduppgift är att medverka till 
att upprätthålla den statushierarki som råder. Den ’demokratiska-grupporienterade’ ledaren är 
betydligt mer öppen i relationen till eleverna. Denna ledare ger också kritik, men till skillnad 
från den ’auktoritära’ ledaren är denna kritik saklig och objektiv och syftet med den är att 
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gruppen ska gå framåt. Det är eleverna, eller rättare sagt gruppen, som står i centrum. Vidare 
uppmuntrar denna ledare gärna till självständiga aktiviteter. Den tredje kategorin är ’låt-gå’ 
ledaren. Denna ledare är ointresserad av elevgruppen och eleverna kan i princip göra vad de 
vill.  
 
Den andra typen av kategorisering av ledarskap är skapad av psykoanalytikern Else-Britt 
Kjellqvist i Wikberg (1998) och består av sex olika kategorier av ledare varav tre av dessa är 
destruktiva. Dessa destruktiva ledartyper kan tyckas extrema i sin renodling, men många av 
oss kan bära på drag som påminner om dessa.  
 
Den första av de tre destruktiva ledartyperna har fått namnet den ’narcissistiska’ ledaren. Det 
som driver denna ledare är den prestige och makt som återfinns i ledarskapet. För en 
narcissisk lärare kan därför till exempel elevens kunnighet upplevas som ett hot mot dennes 
maktposition. Ledaren vill vanligtvis inte lyssna till sina underordnade och har tendenser till 
att styra bort konflikter från sig själv. Den andra destruktiva ledartypen är den ’paranoida’ 
ledaren. Denna ledare är synnerligen misstänksam och utsätter ofta sina underordnade för en 
projicering av föreställningar som ledaren själv inte vill kännas vid. I ett 
undervisningssammanhang kan en sådan lärare misstänka saker hos en elev som läraren själv 
gjort eller gör och som denne vill dölja. De som utsätts för denna behandling blir ofta rädda 
vilket ökar risken för ytterligare projicering från ledarens sida. Den tredje ledartypen har hon 
gett namnet den ’perversa’ ledaren. Denna ledare ser sig själv som oberoende av andra, 
förnekar andras existensrätt och vill i alla sammanhang vara huvudpersonen. Alla handlingar 
denna ledare gör har till syfte att stärka eller vidmakthålla dessa förhållanden. Ledaren kan 
därför ha tendenser till att säga en sak men handla tvärtemot.  
 
När det gäller de tre övriga ledarskapstyperna har vi till att börja med den ’karismatiska’ 
ledaren. En sådan ledare har en förmåga att till andra upprätthålla och skapa kraftiga 
emotionella band. Dessa band kan skapas både genom äkthet som genom falskhet. En god 
karismatisk ledare har ofta en stark utstrålning varigenom han/hon förmedlar något äkta och 
genuint. Härefter har vi den så kallade ’reflekterande gruppledaren’. Denna ledare är ”öppen, 
hjälpsam, spontan och tillbakadragen med förmåga till närhet” (s. 39). Till skillnad från det 
karismatiska ledarskapet, som tenderar att sätta ledaren i centrum och därmed göra gruppen 
starkt beroende av denna, så är den reflekterande gruppledaren starkt tillbakadragen.  Gruppen 
och gruppmedlemmarnas utveckling står i fokus. Den sista ledartypen är ’konsensusledaren’. 
Regler, samförstånd och kompromisser är nyckelorden. Här finns inga känslomässiga band 
till eleven och ledaren strävar efter anonymitet. Konsensusledaren spelar en roll medan till 
exempel den karismatiska ledaren ibland helt lämnar ut sin personlighet.  
  
Som ledare inhämtar man sin ledargestalt från flera av de ledartyper som nämnts ovan och i 
Wikbergs (1998) undersökning existerar ingen av de nämnda ledaregenskaperna i ren form. 
Ledarskapet är heller inte statiskt. Wikberg betonar vikten av att man som lärare reflektera 
över egna fel och brister i syfte att utveckla och förändra sitt eget ledarskap. Som lärare 
befinner man sig i en maktposition där det är eleven/eleverna som är den beroende parten. 
Viktigt i detta sammanhang är att ställa sig frågan för vems skull man är ledare. Är man 
ledare för sin egen skull eller ser man till elevens bästa? Enligt Wikberg är det inget fel med 
att arbeta för att nå uppskattning eller tillfredsställelse, men gör man detta måste man också 
vara medveten om det. Christer Bouij & Olov Helge (1989) lyfter fram liknande 
ställningstaganden av Ulla Holm från hennes bok Empati, Att förstå andra människors 
känslor (1987). Enligt henne är det viktigt att man som ’hjälpare’ (ex. läkare och 
socialarbetare- här lärare) är medveten om sig själv och sina egna behov. Genom att göra 
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behoven medvetna kan man helt enkelt förhindra att de omedvetet styr kontakten med 
patienten (eleven). Bouij & Helge påpekar dock i detta sammanhang att det kan vara svårt att 
som lärare ständigt reflektera, man är trots allt bara människa.  
 
 
Lärare-elevrelationen 
 
Wikberg (1998) anser att man påverkas flera år efter att man gått ut grundskolan av de sätt på 
vilket man blivit bemött på av sina lärare. Detta innebär att läraren har stor betydelse för 
eleverna, men också en slags makt över dem. Enligt Birnik (1998) blir läraren en 
centralgestalt genom att hon både kan väcka och släcka ett intresse hos eleven och enligt 
Bouij & Helge (1989) är lärarens förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer med 
eleverna en av två förutsättningar för att denne verkligen ska lyckas med sitt arbete. Vi 
kommer nu göra en lite närmare presentation av forskning omkring lärare – elevrelationen. 
Resultaten från denna forskning är användbara i vårt forskningsarbete då den kan belysa 
viktiga delar av vår problemformulering.  
 
Birnik (1998) har funnit att tyngdpunkten i lärarnas praktikutbildning läggs på övningen att 
rent praktiskt genomföra lektioner medan de interpersonella relationerna hamnar i 
bakgrunden. Detta kan bland annat bero på att de interpersonella relationerna är så självklara, 
man lär sig dem helt enkelt med tiden. Det bör dock nämnas att lärarna och lärarstudenterna i 
undersökningen ser på dessa relationer som mycket betydelsefulla. Birnik menar att man gör 
en skillnad mellan lärarroll och lärarperson där lärarrollen står för det man tillägnar sig genom 
studier. Denna lärarroll försvårar uppkomsten av nära relationer till eleven. För att den 
interpersonella relationen, som har samband med lärarpersonen, ska få större plats i 
undervisningen måste detta område därför integreras i lärarrollen. 
 
Wikberg (1998) anser att en av de mest betydelsefulla faktorerna som påverkar arbetsklimatet 
och lärandet är ledarskapet. Läraren kan skapa tillit och trygghet genom att till exempel ha 
positiva förväntningar på eleverna eller vara säker i relationen till dessa. Det man gör som 
lärare måste överensstämma med det man säger. Här är också kroppsspråket av största 
betydelse. Vidare är det viktigt att man har en bra känsla när man går till lektionen. Detta 
hänger ihop med att man måste vara i samklang med de vuxna man har omkring sig, som till 
exempel lärarkollegor. Är läraren säker i sin situation förmedlar denne trygghet till sin 
omgivning.  
 
Även Hägglund (2005) belyser vikten av att man som lärare har en form av grundsäkerhet i 
sin relation till eleverna. För att en lärare ska undvika att den egna rädslan tar över är det 
viktigt att uppvisa en tydlig ledarroll i relationen till eleverna. Enligt Hägglund kan två 
destruktiva händelser inträffa om den tydliga ledargestalten saknas. En av dessa är att det 
han/hon fruktar för helt enkelt inträffar vilket leder till att läraren tappar elevernas respekt. 
Men om han/hon inte tappar elevernas respekt kan läraren utveckla ett slags auktoritärt skydd 
mot eleverna på grund av sin rädsla. Författaren menar att en slags asymmetrisk relation då 
uppstår mellan eleven och läraren. Samtidigt som lärarrollen behöver betonas är det också 
viktigt att man håller relationen till sina elever öppen. Som lärare måste man föra en slags 
balansgång mellan lärarrollen och ’kompisrollen’. Om lärarrollen blir för dominerande finns 
risken att eleverna blir tysta och slutar våga uttrycka sin vilja. 
 
Birnik (1998) har kommit fram till att de lärare som delar med sig av sig själva till andra blir 
mer sårbara. Genom sin lärarroll kan läraren använda sig av metoder som regler och 
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bestraffningar som hon går miste om, om hon öppnar upp sig. Birnik anser dock att det är 
viktigt att man öppnar upp sig som lärare. Det är emellertid betydelsefullt att läraren har en 
viss mängd av självinsikt om hon vill öppna upp sig så att hon kan hantera de situationer som 
uppkommer.  
 
I samband med denna diskussion belyser Birnik också vikten av att man som lärare utvecklar 
den empatiska förmågan, är stödjande och engagerar sig i varje elev för att tilliten ska kunna 
utvecklas mellan läraren och eleven. Hägglund (2005) har funnit både i sin litteraturstudie och 
i sina egna observationer att den personliga relationen mellan läraren och eleven är av största 
dignitet. Relationen bör präglas av trygghet, eleven ska känna att hon får uppskattning för det 
hon gör samt läraren bör stödja eleven i det hon tar sig för. Om läraren sätter tro på elevens 
egen förmåga växer också elevens egen tro på sig själv. Det kan ofta vara ganska nervöst för 
en elev när denne ska komma till sin första lektion. Detta gäller speciellt sångelever men 
enligt Hägglund även instrumentalelever. Genom att förmedla värme, stöd och empati kan 
läraren underlätta denna situation för eleven. I Birniks (1998) studie anser de tretton 
verksamma grundskolelärarna som undersökts att lärare-elevrelationen är en av lärarnas mest 
betydelsefulla uppgifter. Många av lärarna anser att arbetet med tillitsfulla relationer har 
betydelse för elevernas intresse för undervisningen. Det är viktigt att skapa trygghet för och 
synliggöra eleven. All meningsfull undervisning fordrar en nära relation. Eleven ska alltid 
känna sig accepterad. 
 
Detta stämmer bra överens med det Angelöw (1999) skriver angående relationer. Goda 
relationer förhöjer livsglädjen medan dåliga relationer får en mottsatt effekt. Enligt Angelöw 
är den huvudsakliga orsaken till att människor känner lycka att de har en fungerande social 
relation. Kvalitén i relationerna, menar Angelöw, är kärlek, ömhet, förtrolighet, tillgivenhet 
samt uppmuntran. Hägglund (2005) belyser ett resultat från en studie av Sosniak som visar att 
de personliga egenskaperna hos läraren är de egenskaper som uppskattas mest hos unga 
nybörjarelever och deras föräldrar. Det är viktigt att lärarna är varma och kärleksfulla. För en 
blivande musiker kan banden som byggs upp tidigt prägla hela musikerns liv.  
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Problemområde 
 
Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram två aspekter av bakgrunden. Den första betonar 
relationen mellan läraren och eleven i stort där litteraturen berättar om betydelsen av 
interaktionen mellan elev och lärare, samt hur olika lärarroller kan påverka undervisningen på 
olika sätt. I nära anslutning till detta kan vi finna elevens självförtroende och självbild. I 
litteraturen diskuteras även lärarens handlingar och hur dessa kan påverka elevens tro på sig 
själv i olika riktningar. Den andra synvinkeln förklarar rent praktiskt vad nervositet är och hur 
man handskas med den. Ur den följer ett antal tips och idéer till läraren att använda i sin 
undervisning. Här berörs också mental träning och vad denna träning kan ha för positiva 
konsekvenser för utövaren. Allt detta innefattas i en undervisningssituation och är någonting 
man som lärare måste ta ställning till och reflektera över i arbetet med elevens nervositet.  
 
Vår undersökning kommer att inrikta sig på nervositet i enskild instrumentalundervisning. 
Detta sker på två olika sätt, dels belyser vi hur läraren i en undervisningssituation kan agera, 
dels lyfter vi fram ett antal goda råd som man som instrumentallärare kan ge sina elever. Vi 
vill försöka förstå en instrumentallärares möjligheter i undervisningssituationen.  
 
 
Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur instrumentallärare bemöter och undervisar nervösa elever. 
 
 
Frågeställningar 
 

• Hur kan lärare på bästa sätt bemöta nervösa elever? 
 

• Hur kan lärares pedagogiska val i undervisningen påverka elevers nervositet? 
 

• Vilka råd kan lärare ge elever i deras bearbetning av sin nervositet? 
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Metod 
 
I denna studie har vi valt att använda oss av intervjuer. Vi använde detta tillvägagångssätt för 
att våra intervjupersoner skulle kunna få prata och associera fritt utifrån de frågor vi ställde. 
Vi valde att göra en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse för hur pedagoger arbetar 
med vårt ämnesområde. Patel & Davidson (1991) beskriver att ”syftet med en kvalitativ 
intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den 
intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (s. 78). Intervjuer kan, som 
Patel & Davidson beskriver det, ha olika struktureringsgrad. En låg struktureringsgrad innebär 
att man har intervjufrågor som är öppna och där intervjupersonen får tala fritt utifrån ämnet. 
En hög struktureringsgrad innebär istället att intervjupersonen får ett litet utrymme att svara 
inom på den ställda frågan. Intervjuer kan också ha olika grad av standardisering. En låg grad 
av standardisering innebär att man kan formulera frågorna i stunden och ställer dem i den 
ordning som man anser lämplig. En hög grad av standardisering innebär istället att man på 
förhand har valt frågor som man ställer i exakt samma ordning till alla intervjupersoner. I vår 
studie har vi valt att göra en halvstrukturerad intervju. 
 
 
Urval 
 
Vi har valt att intervjua fyra pedagoger som undervisar i olika instrument. Dessa 
intervjupersoner valdes för att få en så bred och variationsrik bild som möjligt. Vi har 
intervjuat: 
 

• En man och en kvinna vid en musikhögskola där en av dem undervisar inom den 
västerländska konstmusiken och där den andra undervisar inom afroamerikanska 
traditionen.  

• En man och en kvinna vid en kulturskola där de undervisar inom den afroamerikanska 
traditionen.  

 
Syftet är dock inte att göra en jämförelse utifrån ett genusperspektiv eller mellan olika 
musikaliska traditioner eller genrer. 
 
 
Analysprocessen 
 
Under analysprocessen bearbetas och sorteras informationen från intervjuerna utifrån olika 
utgångspunkter. Dessa är: 
 

• Personliga fakta 
• Lärarens personlighet och attityder 
• Lärare-elevrelation 
• Hur man ger positiv och negativ kritik 
• Självförtroende och självbild 
• Krav 
• Bearbetning av nervositet 
• Mental träning 
• Avslappning 
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Etiska överväganden 
 
Utifrån de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen 
är intervjupersonerna i denna studie anonyma i enlighet med konfidentialitetskravet och de 
har därför givits fiktiva namn.  Allt det inspelade materialet från intervjuerna sparas på en 
säker plats där inte obehöriga kan få tillgång till det. När det gäller informationskravet har 
intervjupersonerna informerats om syftet med studien, de har också gett sitt godkännande 
rörande samtyckeskravet vilket innebär att de frivilligt deltagit i studien. Uppgifterna som 
samlats in används enbart för forskningsändamål i enlighet med nyttjandekravet. Detta 
innebär att uppgifterna inte får användas eller lånas ut för icke-vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet 2008). 
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Resultatpresentation 
 
Presentation av intervjupersonerna 
 
Nedan följer en kort presentation av de fyra intervjupersonerna som vi har gett fiktiva namn. 
Förutom en beskrivning av deras musikbakgrund presenteras även kort vad de vet rent 
allmänt om nervositet.   
 
Sven är omkring 50 år gammal och är instrumentallärare på en musikhögskola. Han inledde 
spelandet när han var nio år och har därefter ägnat, som han uttrycker det, hela sitt liv åt 
musik. Han började gå i musikskolan när den startades och gick därefter musikgymnasiet. 
Sedan har han utbildat sig på en musikhögskola till pedagog och Sven har nu undervisat i 26 
år. Sven beskriver nervositet som ett flyktbeteende som finns i människan sedan långt 
tillbaka. Försvarsmekanismer i kroppen gör att hjärtat slår fortare till exempel när vi blir 
jagade av något vi är rädda för. Han upplever också att hans nervositet växer från år till år 
men att han med årens lopp har lyckats lära sig hantera den på ett bättre sätt. 
 
Birgitta är omkring 60 år och är född och uppvuxen utanför Sverige där hon också har fått sin 
musikutbildning. Hon har gått musikutbildning sedan hon var 8 år gammal, musikskola, 
musikgymnasium och sist musikhögskola.  Hon arbetar som musiker och musiklärare både på 
musikskole- och högskolenivå. Även Birgitta nämner flyktbeteendet, men hon nämner också 
att vi i situationer som vi upplever hotfulla reagerar med en naturlig försvarsreflex vi har ärvt 
från lång tid tillbaka. De små blodkärlen drar ihop sig, detta för att man inte ska förblöda om 
man blir skadad. Detta leder bland annat till att man får kalla händer. För Birgitta själv har 
nervositet aldrig varit något stort problem och hon anser att ett sådant eventuellt problem bör 
bli mindre med åren eftersom man får en erfarenhet av att man har lyckats många gånger 
vilket i sin tur bygger upp självförtroendet. 

Jakob är omkring 30 år gammal och undervisar i trummor på en kommunal kulturskola. Han 
började spela när han var 7 år och har gått i kulturskola och senare musikgymnasium. Hans 
högre utbildning består av Arméns trumkår och musiklärarprogrammet på en musikhögskola. 
Jakob har nu arbetat i tre och ett halvt år. När han beskriver vad nervositet är talar han om att 
pulsen går upp och kroppen förbereder sig för kamp eller flykt. Jakob blir vanligtvis inte själv 
nervös om det inte är en stor konsert, exempelvis TV-spelning. Dock känner han av problem 
när han spelar marimba som han menar att han inte känner sig lika säker på. En anledning till 
detta tror han också kan bero på att man hör mycket bättre om man spelar fel på en marimba. 
Även om han blir nervös är det mest bara en ’klump i magen’ och möjligtvis en tendens till 
skakningar.  
 
Sofia drygt 30 år och undervisar i sång på en kommunal kulturskola. 
Hon började sin musikaliska bana med att sjunga i barnkör följt av att spela piano och cello på 
kulturskolan. Innan hon gick sin musikhögskoleutbildning gick hon på ett estetiskt program 
på gymnasiet följt av ett år på folkhögskola. Sofia har nu undervisat i nio år och vid sidan av 
frilansar hon som sångerska. Hennes kunskaper om nervositet ligger på det personliga planet 
då hon inte har någon större uppfattning om hur det fungerar generellt. Sofia anser att hon inte 
har några större problem med sin nervositet som sångerska, däremot kan hon känna av 
problematiken när hon ackompanjerar på piano.  
 
Ingen av de intervjuade har under själva musiklärarutbildningen fått någon vetenskaplig 
undervisning om nervositet och hur man ska hantera det. Deras kunskaper i ämnet har de 
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inhämtat genom att på eget initiativ läsa litteratur inom området, genom tips från 
arbetskamrater, lärare och andra i deras omgivning samt från egna erfarenheter.  
 
I intervjuerna framhålls två av intervjupersonerna i större omfattning än de övriga vilket beror 
på mängden information från var och en. Längden på intervjuerna varierade mellan trettio och 
femtio minuter. 
 
 
Arbetet med eleven 
 
Lärarens personlighet och attityder 
 
Sven anser att den första instrumentalläraren en elev har får stor betydelse för vad denne får 
för upplevelser av musik. Han finner att det är av största vikt att läraren är inspirerande och 
visar på ett förhållningssätt där musik är det roligaste man kan hålla på med. Sven har själv en 
god upplevelse och påstår att det är därför han håller på med musik.  
 
Birgitta talar om att en lärare ska ha auktoritet men inte vara auktoritär. Hon har själv en 
erfarenhet av att ha haft en auktoritär lärare. Även om inte denna lärare var överdrivet 
auktoritär så påverkades hon ibland negativt på grund av för hög press från lärarens sida. Hon 
beskriver bland annat att hon ibland var så nervös innan hon skulle träffa läraren att hon fick 
ont i magen. Birgitta menar vidare att det är viktigt att en lärare inte öppet visar politisk eller 
religiös tillhörighet. Hon menar att en sådan hållning kan medföra en risk att läraren 
särbehandlar elever på ett negativt sätt. Som lärare får man heller aldrig tycka illa om en elev.  
 
En annan sak som kan påverka eleven negativt är om läraren själv är nervös. Birgitta menar 
att det är väldigt vanligt att läraren är nervös för sina elevers prestationer och att denne ofta 
kopplar ihop detta med sin egen lärarprestige och detta sker ofta helt omedvetet. I detta 
sammanhang nämner hon ett exempel från en uppspelning på en musikskola där elevernas 
föräldrar är närvarande. Alla är glada, förväntansfulla och inriktade på att få uppträda men så 
kommer deras lärare in, nervös och stressad, och sprider vidare en oro bland alla. Man får 
absolut inte visa för eleven om man är nervös själv. Birgitta menar, som beskrivits ovan, att 
en nervös lärare kan påverka en elev negativt. Något liknande talar Jakob om då han menar att 
om en lärare är väldigt stressad leder det lätt till att även eleven blir stressad, det smittar av 
sig. Detta gäller även motsatsen, ”är man lugn och avslappnad så färgar ju det av sig”. 
 
 
Lärare-elevrelation 
 
Birgitta berättar om vikten av att öppna sig för sina elever. För henne har en sådan hållning 
betytt att hon fått vänner för livet på grund av att hon gett vad hon har kunnat och orkat till 
sina elever. Hon säger att varje lärare  

 
måste öppna sitt hjärta och vara öppen, jag tycker det är en plikt, det är ingenting man väljer. […] 
Man måste vara öppen och ta emot alla som dom är utan att döma ut, trakassera, mobba eller vara 
spydig. Det finns spydiga lärare, att vara spydig mot en människa som inte duger åt läraren tycker 
jag är botten.  

Birgitta anser att man som lärare ska vara uppmärksam och lyhörd på hur eleven mår när den 
kommer till lektionen. Det är viktigt att man ger uppmuntran även på ett personligt plan, till 
exempel att man säger ”å vad du är fin”. Hon menar att det är viktigt att ha medkänsla, närhet 
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och använda sin intuition för att inte lägga en ytterligare börda på eleven om den känner sig 
nere eller om saker och ting inte fungerar. ”Man ska inte behöva se tårarna rinna på 
tangenterna, man måste ana att tårarna finns, bakom ögonen”. Det krävs att läraren har stor 
människokännedom och empati menar hon. Hon tycker också att det är av största vikt att det 
finns en fungerande dialog mellan lärare och elev.  
 
Jakob menar att det är viktigt att ha en avslappnad stämning under lektionen. För att skapa en 
sådan stämning kan man som lärare till exempel prata med eleven innan arbetet drar igång, 
lite ’small-talk’, som han uttrycker det. Svaren behöver nödvändigtvis inte bli uttömmande 
men är ändå något man kan spinna vidare på under lektionen för att skapa ett gott klimat. Han 
har själv upplevt lärare som inte pratar någonting utan fokuserar direkt på spelet och det är 
ingenting som han föredrar. Sofia säger att man bara har tjugo minuter med varje elev på en 
kulturskola och att det därför är viktigt att man som lärare är närvarande.  
 
 
Hur man ger positiv och negativ kritik 
 
Alla de intervjuade talar om att den positiva kritiken till eleven ska vara berättigad. Sven 
berättar att vissa lärare är mycket positiva mot eleven hela tiden. Själv vill han helst ge 
feedback då han tycker att det verkligen är bra och då ger han rikligt med uppmuntran för att 
få en slags balans. ”… det måste finnas en gräns, jag tycker inte att man får bli överpositiv 
och säga att allt är bra för någon gång kommer eleven att falla. Den kommer själv förstå att, 
wow, det kanske inte va så bra”. Sven berättar också att uppmuntran bör vara välgrundad men 
det är som sagt väldigt olika mellan olika lärare. Vidare talar han om att det ligger en skillnad 
i vilket stadium eleven befinner sig på i mängden kritik man kan ge.  
 

Om det är en ung elev, då tror jag att man kan vara väldigt positiv, då ska man egentligen mer få 
igång ett intresse för att hålla på med musik, att spela över huvud taget. Missarna eller den grejen 
är inte så viktigt utan att få en drivkraft hos eleven att själv tycka det är kul och utforska grejen. 

Detta påpekar även Jakob och menar att när man är nybörjare handlar det om att ha roligt. När 
eleven kommer i ett högre stadium måste man enligt Sven öka den negativa kritiken för att 
eleven ska kunna få en så rättvis bild som möjligt av sig själv och få en uppfattning om hur 
man står gentemot andra. Han poängterar att det beror på vad målet är för eleven, om denne 
till exempel vill söka till ett musikgymnasium eller vill bli musiker, måste man förr eller 
senare medvetandegöra de krav som verkligen gäller för respektive val.  Innan man talar om 
saker som skulle kunna knäcka en elev är det viktigt att man lär känna denne och på det sättet 
lär sig hur tålig han/hon är för kritik. Jakob betonar vikten av att vara sparsam med negativ 
kritik. 
 

Nämen det är väl att man försöker vara sparsam med negativa grejer liksom, och att man inte lyfter 
fram det för mycket även om man så klart ska jobba på sina svagheter och brister i spelet. Men, 
kanske försöka, eller berömma det som är positivt och fokusera på det som är bra. 

Sofia berör också detta område och säger att man som lärare inte bör tala om allt det som 
denne tänker om elevens insatser. Hon upplever själv att hon ofta säger till eleven att det var 
jättebra men att det också alltid finns ett ’men’ vilket hon upplever som problematiskt. När 
hon har masterclass med eleverna brukar hon därför ge dem i uppgift att uppmuntra varandra 
genom att bara ge positiv kritik och hon upplever att det bygger upp elevernas självkänsla.   
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Självförtroende och självbild  
 
Sven berättar att han tror att nervositet ofta kommer av vad man har med sig i sitt ’bagage’, de 
krav man har på sig själv eller de krav man har hemifrån. Som en paradox upplever han också 
att många tror att de är rockstjärnor fast de inte kan sjunga och han tror att det bland annat 
beror på Idolprogrammen som medfört en förändrad självbild. Han anser att självbilden blivit 
orealistisk och detta är något som han ser dagligen i sitt arbete, särskilt på folkhögskolor  

 
… och där märker jag det mycket tydligare än här [musikhögskolan] för här har man kommit ett 
steg till. Här vet man ofta hur självbilden är, man har kommit till någon insikt men på 
folkhögskola kan det vara så att självbilden är hemskt sned hos vissa.  

Även Birgitta talar om Idol och vad detta fenomen har för påverkan på barn och ungdomar. 
Hon anser att vi fostrar små barn tidigt i att tävla och att man inte duger om man inte är bäst.  
 
Att ge uppmuntran och peppa eleven är något som alla de intervjuade arbetar mycket med. 
Birgitta vidareutvecklar det här och menar att lärararbete går ut på att bygga upp självkänslan 
och självförtroendet hos eleven. Hon brukar till exempel visa eleven att denne kan mer än den 
tror, man måste helt enkelt argumentera för elevens kunnande, menar Birgitta.  
 
Hon nämner också ett exempel om när man hoppar fallskärm första gången och att det då inte 
är ovanligt att man då puttar ut fallskärmshopparen eftersom den inte vågar kasta sig ut. En 
lärare i musik får aldrig göra samma sak och ’putta’ ut en elev på en scen om den inte vill 
anser hon. ”På kulturskolor och musikskolor så tvingar man många gånger ut småbarn som är 
oförberedda och de spelar fel, gråter, och det minnet kan sitta hela livet som en mörk punkt”.  
 
Alla de intervjuade menar också att det är viktigt för elevens självförtroende att man som 
lärare inte låter eleven få uppgifter de inte klarar av. Sofia säger att:  
 

…man försöker ju alltid pejla av lite vad de är för ena typer, om de har lätt att bli nervösa och 
sådär och att man inte utsätter dom för nånting som dom inte fixar. Ibland är det väldigt lätt, om 
man har en väldigt duktig elev, att man kanske sätter den på lite större grejer än vad den är van vid 
och då kan det ibland bli lite tokigt. Det får man ju försöka pejla av lite så att det blir avvägt för 
vad den fixar. 

För Sofia gäller det också att man känner av vad eleven vill och orkar med, särskilt om eleven 
är begåvad ”…det är så lätt att man blir ahhh, och plockar med eleven överallt bara för att de 
ska få vara med så mycket som möjligt, utan att känna av vad eleven vill och orkar med”.  
 
 
Krav 
 
Alla de intervjuade säger att det är viktigt att som lärare inte kräva för mycket av eleven. Sven 
talar bland annat om att det finns en svårighet med att ställa krav på en elev och att de inte bör 
vara onödigt höga.  
 

Man vill ju ha en utveckling hos en elev och då försöker man alltid gå närmare gränsen för vad 
eleven kan prestera. Ibland fodras det kanske att man går över gränsen för att se var den är när det 
gäller vad de ska spela och vilken svårighetsgrad man ska utsätta dom för. Ibland är det svårt att se 
den där gränsen. Sen finns det lärare som, men det är väl mer den gamla skolan eller hur man ska 
uttrycka det, som bara pressar på. Ungefär som det finns föräldrar som pressar sina barn att de ska 
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bli idrottsmän eller fotbollspelare men det kanske är dom som egentligen vill förverkliga sina egna 
drömmar. 

Han berättar vidare att man bör vara uppmärksam och medveten om vad eleverna klarar av 
och inte utsätta dem för en för stor utmaning eller ett för kraftigt steg. Det är viktigt att eleven 
känner att den kan klara av att genomföra uppgiften. Jakob berör samma ämne och säger att 
han själv har egna erfarenheter av lärare som har ställt höga krav ”…och det kan ju bli en 
press man känner på sig, som i sin tur resulterar i att man blir nervös för det, på något sätt, 
alltså när man ska spela på lektionerna och sådär”.  

Birgitta har upplevt att hennes elever har svårt att nöja sig med dagens resultat i övningen. De 
har egna krav på sig att klara av allt väldigt snabbt men hon menar att i musiken tar allting 
lång tid och hon anser att man också bör ta den tiden. ”Det tar tid att lära sig en skala eller ett 
stycke, så att man kan musicera. Det får ta den tiden, men det finns en stark otålighet”.  
Birgitta talar vidare om att det är viktigt att vara nöjd och ha tålamod med sig själv och inse 
att, ”idag har jag lärt mig det här, även om det inte verkar vara så mycket”. Risken finns 
annars att missnöjet växer till ilska, som slutar i att man förnekar sig själv. Detta nämner även 
Sven som tror att många musikhögskolestudenter trycker ner sig på grund av de krav de har 
på sig själva.  

 
Mentala aspekter av undervisningen 
 
Bearbetning av nervositet 
 
Nervositet kan yttra sig på många olika sätt och Sofia beskriver det som hjärtklappning, att 
man fryser, att man blir inåtvänd men också att man blir hyperenergisk. Sven beskriver också 
symtomen på följande sätt: 

…det hörs i spelet helt enkelt rent fysiskt för man får ingen jämn luftström. Det blir darr i tonen 
och sådär. […] Sen är det väl det vanliga att man blir kall om händerna, man har svårt att fokusera 
och tränga in i det man gör för man får så mycket intryck utifrån liksom. Tankarna kommer och en 
person i publiken kan göra att man går igång med negativa tankar. 

Tre av de fyra intervjuade beskriver att de har haft eller har nervösa elever på olika sätt och 
Sofia nämner att det är väldigt vanligt bland hennes sångelever. Hon beskriver att de kan vara 
jättenervösa inte bara under en konsert utan även under lektionerna. Eleverna kan ibland vara 
så nervösa att de kommer med paniklösningar. ”Nej, jag kan inte!, ringer dom och säger tio 
minuter före konserten. Nej, det går inte!, ibland kan det bli en nödlögn också men det är 
något man får prata om vid ett senare tillfälle”. Jakob lyfter fram ett sätt att bearbeta 
nervositet på och det är genom att man måste lyssna till:  

det inre örat, måste fokusera på hur det låter och musiken som kommer ut och inte vara 
koncentrerad på tekniska detaljer, det där har redan automatiserats. Man tänker ju inte på det när 
man väl kan en sak, för då sitter det automatiskt, då tänker man ju inte: Nu, ska jag spela, höger 
handen, och den ska sitta ihop med bastrumman på ettan. 

Birgitta tycker det är viktigt att få eleven att se meningen med musiken och fundera över 
varför man överhuvudtaget spelar och framträder. Hon kan bland annat ställa frågor som 
”Varför spelar du? Det är för att du tycker om musik!”. Sven framhåller en annan väg där det 
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är viktigt att motivera för sig själv, vem man spelar för. Han upplever mer och mer att han 
spelar för sin egen skull och inte för publiken i första hand.  
 
Alla intervjuade har lyft fram vikten av att vara väl förberedd inför till exempel en konsert 
eller framträdande. Birgitta nämner exempelvis att ett stycke inte får vara för svårt för eleven 
och man bör ha övat på det under en lång tid medan Sven framhåller att man inte bara ska 
kunna sitt egna material utan vara väl förtrogen med sina medmusikanters insatser och vad de 
gör.  

 
Det är ju inte bara det att jag ska kunna mitt eget utan om man spelar i en grupp, att jag kan det 
andra också, att man kan rubbet. Inte på det sättet att man måste kunna spela varje instrument men 
att man vet vad dom gör och vad det är som händer.  

 
 
Mental träning  
 
Jakob använder mental träning i sin undervisning på det sättet att han försöker uppmuntra sina 
elever inför konserter eller andra uppspelningar. Han berättar att han brukar ”peppa dom 
litegrann, och säga att, det är inte hela världen om man råkar spela en ton fel”. Birgitta 
utvecklar en liknande tanke då hon säger att,  

ja, man får acceptera att varje konsert blir ett litet misslyckande, nästa gång blir det mindre 
misslyckat, och har man accepterat det så känns det friare […] att det inte blir perfekt. 
Perfektionismen är stor bov i dramat, att det ska vara perfekt, annars får det vara. Jag brukar säga: 
acceptera att det blir några fel, det är inte det som gäller, det gäller att skapa musik, att beröra 
andra människors hjärtan i första hand. 

Det kan underlätta om man försöker se tekniken som underordnad och istället fokuserar på att 
skapa en stämning och känsla när man musicerar, säger Sven. Han menar också att det är 
viktigare att få en känslomässig upplevelse än att allt är perfekt och framträdandet känns lite 
kallt.  
 
Birgitta talar om att eleverna ska försöka se sina egna framsteg när de övar. ”Någonting som 
alla elever har mycket svårt med är att nöja sig med dagens resultat. Idag har jag övat, 
ingenting funkar!, Istället för: Idag har jag övat, och jag har lärt mig den här takten!”. Andra 
råd som hon brukar ge eleverna är att tänka på att lära sig att prata med sig själva.  
 

Det finns ’mantran’, alltså meningar som hjälper. Ett sådant är: ju lugnare desto bättre. Det är 
ingen magi utan det är sant. Om man tänker: Ju lugnare desto bättre, ju lugnare desto bättre! Eller: 
Jag tycker om att göra det jag ska göra, det gör inget om jag spelar några fel. 

Sofia talar också om att ha ett ’mantra’ för sig själv och beskriver att när man sjunger på en 
konsert är det hon som har de bästa förutsättningarna just då för att klara av det. Det är hon 
som har övat in sången och repat den med musikerna, så det är ingen annan som bara kan 
komma fram och göra det bättre.  
 
Både Sofia och Birgitta förklarar att man kan ta hjälp av publiken när man musicerar genom 
att man förklarar för sig själv att publiken faktiskt vill en väl. De är inte där för att kritisera 
utan de är där för att få en upplevelse och de vill därför att man ska sjunga och prestera bra. 
Sofia säger dock att hon har erfarenheter av motsatsen men det var bara inom 
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musikhögskolans väggar och under utbildningen. Hon menar att det var vanligt att man hade 
en slags ’musikpolisattityd’. Birgitta nämner i detta sammanhang att man plötsligt får två 
röster inom sig där den ena fokuserar på misslyckandet. Det är därför viktigt att man 
argumenterar för sig själv och säger att det kommer att gå bra.  
 

Sen har jag sagt också, många gånger, det är två människor plötsligt i en själv. Den ena säger att: 
Ååååh, det kommer inte gå bra, jag kommer att få blackout! Och då måste du ha den andra 
personen där, med starka argument som genast säger: Hördedu, göm dig, det kommer att gå bra, 
där sitter mina vänner, ingen som sitter där vill att jag ska misslyckas, alla vill att jag ska spela bra. 

Sven lyfter fram ytterligare ett sätt att tänka som man kan använda sig av i ett 
uppspelningssammanhang.  
 

En grej som jag ofta säger är att man spelar för publiken och det är ju en viss sanning, men jag har 
kommit fram till att man egentligen spelar för sig själv mycket mer, eller den gruppen man spelar 
i, poängen är att man spelar tillsammans. Man kan ha en slags gränsdragning till publiken och 
samtidigt som gruppen får upp en bra ’feeling’ och kan hålla det inom den så når det publiken. 
Min föreställning långt tillbaks var att man spelar för publiken men då blir det mer centrerat kring 
att jag måste prestera någonting, för mig. Om vi har kul tillsammans och har kommunikation inom 
gruppen så blir det en styrka, det blir på något sätt vi mot dom fast dom får delta på nåt sätt… 

Alla de intervjuade lärarna är positiva till mental träning i undervisningen. Sofia tror att man 
som musiklärare kan hämta många bra tips från idrotten som kan hjälpa både elever och 
musiker i deras utsatta situation. Hon tror också att man borde lyfta fram detta mer under 
lärarutbildningen.  
 
 
Avslappning 
 
Att vara avspänd ser Sofia som väldigt viktigt vilket instrument man än spelar. Både Sofia 
och Sven använder sig av andningsövningar för att få kroppen att slappna av. Sven säger 
följande: 
 

Jag fokuserar på andningen. Man kanske tar fem minuter och sätter sig ner och försöker göra 
någon slags meditation där man bara fokuserar på att lyssna och tänka på sin andning, känna 
andetagen. 

Inför en konsertsituation måste man enligt Birgitta arbeta fysiskt med kroppen för att de 
negativa symtomen ska minska. Det kan göras genom att man redan flera veckor före en 
konsert arbetar med andningen, tar promenader, motionerar, övar mindre och försöker sova 
mycket. Hon menar också att det är lika viktigt att man har bra sällskap och trivs med sitt liv 
för att det är så mycket som måste stämma.   
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Resultatanalys 
 
Arbetet med eleven 
 
Lärarens personlighet och attityder 
 
Ur resultatet går det att utläsa att lärares personlighet och attityder på många sätt påverkar en 
elevs nervositet. Som exempel kan nämnas Svens upplevelser av sin första lärare och dess 
betydelser för honom, Birgittas auktoritära lärare, lärarens politiska och religiösa åskådningar, 
lärarens nervositet och om denne är stressad, vilket enligt de intervjuade smittar av sig på 
eleven. Svens goda upplevelser av läraren tolkar vi som att denne antagligen hade en positiv 
attityd till musik. Om läraren däremot har en negativ attityd finns en risk att eleven inte får 
någon större upplevelse av musik. På ett liknande sätt som en lärares musiksyn kan påverka 
eleven kan en negativ attityd hos en lärare bidra till att göra en elev mer nervös.  Detta visar 
exempelvis Birgittas upplevelser då hennes auktoritära lärare gjorde henne nervös. Inför en 
auktoritär lärare finns risken att en elev känner sig dålig vilket kan leda till att man inte vill 
spela medans den uppmuntrande läraren, å andra sidan, skapar en vilja hos eleven att 
musicera och det kan leda till att nervositeten minskar på grund av att eleven får en positiv 
uppfattning om sig själv.  
 
 
Lärare-elevrelation 

Det framgår av resultatet att man kan se tre tydliga linjer från intervjuerna omkring lärar- 
elevrelationen. Dessa är att man bör öppna sig för eleven, vikten av att vara uppmärksam och 
lyhörd på hur eleven mår samt att det är grundläggande att skapa en god stämning och 
atmosfär.  
 
Birgitta beskriver att hon öppnar sig för sina elever och hon menar att det har betytt mycket 
för dem. Alla lärare måste ge av sig själva så mycket som de förmår. Dessa påståenden tolkar 
vi på så sätt att om man släpper eleven inpå livet kan man få eleven att känna tillit och 
förtroende för läraren. Detta kan leda till en relation som öppnar upp för djupare samtal där 
man kan diskutera svåra ämnen för eleven. Att tala om sin nervositet kan vara känsligt 
eftersom det är något man inte är stolt över och gärna vill dölja. Men genom att läraren 
öppnar sitt hjärta kan man få till stånd en dialog där man kan bearbeta och arbeta med elevens 
nervositet på ett konstruktivt sätt.  
 
Att under en lektion vara uppmärksam och lyhörd på hur eleven mår är för Birgitta självklart. 
Hon menar att det är viktigt att ge uppmuntran på ett personligt plan och känna med eleven. 
Vi tolkar att hon tänker på det här sättet för att eleven ska känna sig välkommen och trygg och 
inte ska uppleva press på sig om det går dåligt. Vi anar också att hon menar att en lärare har 
ett ansvar för att eleven ska få känna omtanke och värme. 
 
Jakob nämnde att han brukar småprata lite med alla elever innan han börjar lektionen och att 
detta brukar lätta upp stämningen. Vidare talar han om sina egna erfarenheter av lärare som 
inte gjort detta vilket han menar inte var bra. Detta tyder på att det under de flesta 
omständigheter är viktigt att småprata till, och med eleven trots att denne inte ger några 
omedelbart tydliga svar. Även om inte eleven svarar läraren kan det betyda oerhört mycket 
för denne att ha fått ett tilltal. Detta bör även kunna påverka elevens nervositet på ett positivt 
sätt. 
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Hur man ger positiv och negativ kritik 

Det finns tecken på att ha förmågan att ge positiv och negativ kritik är ett svårt område att 
hantera, dels måste man ta hänsyn till vilket stadium eleven befinner sig i, dels känna efter hur 
tålig eller skör denne är för kritik. Vidare måste man, som bland annat Jakob och Sofia 
påpekar, vara försiktig med att inte ge för mycket positiv kritik så att den inte tappar sin 
verkan samtidigt som man måste vara sparsam med det negativa för att inte eleven ska känna 
sig misslyckad.  
 
Som människor är vi beroende av att få bekräftelse för att känna att vi har ett värde och känna 
oss uppskattade av andra. Den negativa kritiken kan bryta ned en människa vilket hänger ihop 
med det som Jakob och Sofia talar om. Det finns ett samband mellan negativ kritik och 
nervositet på det sätt att kritiken kan göra eleven osäker på sin egen förmåga.  
 
 
Självförtroende och självbild 

Enligt de resultat som växt fram från intervjuundersökningen kan man både bygga upp och 
rasera en elevs självförtroende på olika sätt. För att bygga upp självförtroendet hos en elev 
kan man uppmuntra och ’peppa’ genom att till exempel argumentera för dennes kunskaper. 
Något som kan rasera självförtroendet är om man tvingar eleven att genomföra saker som den 
inte är redo för eller ger den uppgifter som ligger på en för hög nivå, det gäller att hitta en väl 
avvägd nivå och här är alla elever olika. Det är också viktigt att försöka se vad eleven vill och 
hur mycket den orkar. Att både Sven och Birgitta nämner Idolprogrammen från TV i samband 
med att de talar om elevers självbild tyder på att de ser en problematik i detta. Tävlandet får 
konsekvenser på ungas självbild dels genom att den blir förändrad, dels genom att det finns en 
vinnare där alla andra räknas som förlorare. Man har bara ett värde som människa om man 
vinner vilket man inte har om man förlorar, det verkar även vara tillåtet att håna och förlöjliga 
’förlorarna’.  
 
 
Krav 

Som lärare upplever vi att det finns en problematik med vilka krav man kan ställa på en elev. 
Det verkar behövas en balansgång mellan att driva på eleven, för att få en utveckling, och att 
kraven blir för höga. För höga krav kan resultera i att eleven känner press. En konsekvens kan 
bli att eleven tror mindre på sig själv genom att denne inte tror sig nå upp till lärarens mål. En 
tolkning av detta kan vara att kraven i en förlängning leder till att eleven blir nervös i sin 
lärares närvaro. Sven nämner att det finns föräldrar som har höga krav och pressar på sina 
barn för att de vill se dem som framgångsrika idrottare. I detta resonemang finns det två 
viktiga principer. Dels diskuterar Sven omkring detta då han jämför dessa föräldrar med lärare 
av den ’gamla’ auktoritära skolan, dels belyser han att även föräldrarna har en väsentlig 
inverkan, både på ett positivt och negativt sätt. Både lärare och föräldrar har en maktposition 
och eleven är beroende av dem. 
 
Birgitta ser en otålighet att nå tydliga resultat bland sina elever, detta kan tolkas som att man 
som elev inte kan värdera sina resultat på ett rimligt sätt. Det som verkar vara roten till 
elevernas otålighet kan vara de krav de ställer på sig själva. Man kan diskutera detta med 
utgångspunkt ifrån att elever jämför sig med varandra och att man har svårt att vara nöjd med 
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sina egna kunskaper gentemot andras. Här har läraren en viktig uppgift att visa att varje elev 
är unik och har unika kunskaper och att man inte kan jämföra dessa. Eleven har ofta en 
tendens att jämföra sig med andra trots att det inte finns något värde i det, här finns en risk att 
man späder på det egna missnöjet om sig själv. Sven menar dock att eleverna bör bli 
medvetna om de krav som kommer att ställas på dem om de vill bli exempelvis 
proffsmusiker. En viktig uppgift för läraren blir då att läsa av elevens vilja och 
medvetandegöra krav utifrån dennes mål med sitt musicerande. Det är av betydelse att läraren 
verkligen vet vad eleven vill så att inte kraven blir en börda för denne. 
 
 
Mentala aspekter av undervisningen 

Bearbetning av nervositet 

För att kunna bearbeta nervositeten både som lärare och elev måste man lära sig känna igen 
symptomen och vara lyhörd för dem. Det finns en stor variation mellan de intervjuades elever 
och hur nervösa intervjupersonerna uppfattar att de är. Sofia har som sånglärare många 
nervösa elever medan Jakobs trumelever inte alls är nervösa på samma sätt. Detta kan bero på 
de skillnader som finns mellan instrumenten och hur man använder dessa. Som ett exempel 
kan nämnas sången och rösten som är väldigt personlig då det förknippas med vem man är. 
Det är svårt att skylla på någonting annat än sig själv om det låter dåligt vilket däremot kan 
göras om man spelar ett instrument då det kan vara av dålig kvalité eller ostämt. Det verkar 
också finnas en skillnad mellan trummor och till exempel trumpet där man i trummorna, i 
vissa sammanhang, inte märker så mycket om det blir fel. På trumpeten hörs det däremot 
väldigt tydligt om man spelar en känd melodi felaktigt. Kan det vara så att det instrument man 
spelar påverkar hur nervös man blir?  
 
Ett sätt att bearbeta nervositeten som framkommit i denna undersökning är att försöka höra 
musiken inom sig och vara helt fokuserad på det. Om man gör det kan man tränga undan 
intryck som kan resultera i nervösa reaktioner. Ofta koncentrerar man sig på det som redan 
har automatiserats som exempelvis speltekniken, vilket är ett effektivt sätt att sätta upp hinder 
för sig själv. Orsaken kan vara att man då förlitar sig till sin teknik men det kan få negativa 
konsekvenser då musklerna inte alltid lyder hjärnan vid press.  
 
Det är viktigt att man kan se en mening med det man gör med sitt musicerande. Två olika 
metoder framträder i studien som ytterst utgår ifrån vad man har för inställning till musik. 
Den ena betonar meningen med musiken och den andra att man i en uppspelningssituation 
främst spelar för sin egen skull. Båda sätten är exempel på olika metoder man kan använda 
sig av när man arbetar mot nervositet. Man kan ana att det uppfattas vara viktigt att man på ett 
personligt plan har tänkt igenom vad man har för mål med musicerandet och vad det fyller för 
funktion i ens liv. Genom att veta att man har ett mål och en mening med sitt musicerande har 
man troligen enklare att arbeta och hantera sin nervositet.  
 
I intervjuerna framträder tydligt vikten av att som elev vara väl förberedd inför en konsert 
men även en lektion. Genom att vara säker på vad andra och man själv gör, i exempelvis 
ensemblespel, kan en grundtrygghet skapas inför uppgifterna man har. Om man har en 
grundtrygghet är det även enklare att tackla en nervös reaktion genom att man kan fokusera 
mer på musiken då man redan kan sina uppgifter.  
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Mental träning 

Det framkom tydligt i intervjuerna att alla var positiva till mental träning i undervisningen 
även om de använde det i olika utsträckning. De försöker ofta ’peppa’ eleven och förklarar för 
denne att det inte har så stor betydelse om man råkar spela fel. Birgitta säger att perfektionism 
är en stor anledning till att man blir missnöjd med sitt spelande och sin insats. Istället för att 
fokusera på felen borde man fokusera på att skapa musik och beröra andra människors 
hjärtan. Att leva sig in i musiken är därför ett sätt att mentalt skapa förutsättningar för att 
komma förbi problematiken med nervositet. Ett liknande sätt, som får samma konsekvenser, 
är att fokusera på en stämning eller känsla när man musicerar.  
 
Både Sofia och Birgitta ger exempel på målprogrammering när de diskuterar användningen av 
’mantran’. Till exempel försöker de tänka att publiken har en positiv uppfattning om den som 
framträder samtidigt som de vill få en musikalisk upplevelse, de är inte där för att kritisera. 
Här kan man ana att det finns en vanlig uppfattning av att publiken är förknippad med något 
negativt. Det är lätt att tro att publiken letar efter fel och brister hos den som framträder vilket 
också är en grogrund för nervositet. Sven tar en annan väg som nödvändigtvis inte behöver 
vara bättre eller sämre. Istället för att använda publiken som ett medel för att hantera 
situationen avgränsar han sig från den. På detta sätt kan han hålla pressen från publiken på 
avstånd och istället koncentrera sig på sig och sina medmusiker. Man kan tyda detta som att 
den troliga orsaken är att människor är olika och hanterar pressade situationer på olika sätt. 
Det viktiga är att man hittar sina egna metoder som passar bäst för en själv.  
 
 
Avslappning 

De intervjuade hade olika sätt för att få kroppen att slappna av. Sofia och Sven betonar 
andningen och olika tekniker som hör därtill medan Birgitta bygger på resonemanget och 
menar att man måste förbereda hela kroppen, allt ska vara en fungerande helhet.  
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Diskussion 
 
Vår resultatpresentation och analys visar att en lärare har stora möjligheter att påverka och 
färga eleven på ett både positivt och negativt sätt, beroende på hur man är som person och 
genom sitt sätt att bemöta eleven. Det är viktigt att lära känna eleven och vara uppmärksam 
och lyhörd på hur denne mår. Att öppna sig för eleven är också betydelsefullt i detta 
sammanhang. Som lärare är det positivt om man har en god människokännedom för att kunna 
skapa en god stämning och en fungerande dialog mellan lärare och elev. Vi har också funnit 
att lärarens relation och förhållande till musik i stort kan ha en avgörande betydelse för 
elevens musikintresse. Det har även framkommit en mängd olika idéer om hur man kan 
hantera nervositet i olika sammanhang. Allt ifrån att ta hjälp av publiken i 
uppspelningssammanhang till olika typer av mental träning och avslappning.  
 
För att bemöta en elev på ett bra sätt bör läraren ha en god människokännedom och en 
förmåga att känna med eleven. Detta är också något som har kommit fram i vår undersökning 
där man visar på vikten av empati och bra dialog. Precis som Birnik (1998) säger menar också 
vi att det krävs en dialog mellan lärare och elev för att skapa en meningsfull undervisning där 
eleven känner sig trygg. Hägglund (2005) säger att om läraren tror på elevens förmåga så 
byggs dennes tro på sig själv upp. Vi tror att det krävs en nära relation mellan lärare och elev 
där den senare kan känna trygghet i det han/hon tar sig för. Vi tror att ett sådant 
förhållningssätt kan motverka nervositet då eleven får känna sig accepterad hur resultatet än 
blir. Ett sätt att skapa en sådan dialog och relation är genom att öppna sig för eleven genom 
att till exempel visa på att läraren också har fel och brister. Detta är något som framkommit 
både i undersökningen och i litteraturen. Enligt Birnik (1998) kan man som lärare bli sårbar 
om man öppnar sig men han anser ändå att detta är nödvändigt och att man genom en viss 
mängd med självinsikt kan lära sig hantera olika situationer. Vi anser att lärare tjänar mycket 
på en sådan inställning men också att man ibland behöver ta på sig en roll. Detta för att man 
inte alltid bör dela alla sina egna privata erfarenheter och känslor med eleven. Man måste 
kunna lära sig var gränsen går mellan det privata och det som kan bygga upp relationen 
mellan lärare och elev.  
 
Undersökningen har också visat att lärarrollen kan ha betydelse för hur relationen mellan 
läraren och eleven artar sig. Bland annat har det framkommit att en lärare bör ha auktoritet 
men inte vara auktoritär. Vi tolkar att ha auktoritet som att läraren har en slags grundtrygghet 
i sig själv som är oberoende av vilken elev man har och att man står för vem man är och sina 
val i undervisningen. Vi tror att auktoriteten hos läraren är viktig för att eleven ska känna sig 
säker och veta var han/hon har läraren. Något som kan skapa rädsla hos en elev är en 
auktoritär lärare som utövar makt på eleven. Enligt Ralph & Lippitt (Wikberg 1998) utmärker 
sig en auktoritär ledargestalt genom att den ger kritik som syftar till att upprätthålla 
statushierarkin mellan ledaren och gruppen. Vi tror att en sådan lärare har svårt att skapa en 
förtroendefull relation till eleven, en relation som är viktig för elevens självförtroende. Det är 
viktigt att en lärare inte heller målar upp en perfekt yttre fasad gentemot eleven. Eftersom en 
lärare kan vara en central person i en elevs liv finns en risk att denne tar efter lärarens 
beteende. I detta fall försöker eleven bli perfekt inför läraren vilket kan resultera i stora krav 
och en stark press på eleven. Detta kan också vara ett stort hinder för läraren då det hindrar 
denne att fokusera på elevens utveckling. Genom att sträva efter att framstå som felfri och 
allvetande finns en risk att läraren faller in i destruktiva attityder likt Kjellqvists (Wikberg 
1998) ledarskapskategorier. Risken för detta blir större om man känner sig pressad av olika 
anledningar. Från intervjupersonernas uttalanden går det att tolka drag alltifrån den 
’reflekterande-’ till den ’karismatiske’ ledaren. Det går att uttyda Jakobs diskussion rörande 
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’small-talk’ som ett exempel på en reflekterande ledare där en viktig del är att skapa närhet. 
Den karismatiska ledaren kännetecknas i sin tur av en stark utstrålning och förmåga att skapa 
starka emotionella band (Wikberg), detta tror vi kan bidra till att skapa en trygg miljö för 
eleven. Att Birgitta säger att hon har vänner för livet, på grund av att hon öppnar sig för 
eleverna, är ett exempel som pekar mot den karismatiska ledaren. 
 
I undersökningen har vikten av att bygga upp elevens självförtroende framkommit. Wikberg 
talar om vikten av att som lärare lyfta fram de sidor hos eleven som är positiva, hon menar att 
detta påverkar elevens självbild på ett bra sätt. För att bygga upp självförtroendet påverkar 
både läraren och eleven, enligt de intervjuade. Som elev jämför man sig ofta med andra vilket 
vanligtvis medför något negativt, men genom att låta eleverna ge varandra positiv kritik under 
till exempel gruppundervisning, kan elevernas självkänsla stärkas. Detta kan vara en bra 
metod vilket stadium man än är i, såväl i kulturskola som i musikhögskola. Vi har själva egna 
erfarenheter där man i gruppundervisning inte fått någon kritik alls, varken positiv eller 
negativ. Detta har medfört att tvivel rörande sina egna kunskaper och färdigheter ökat vilket 
också påverkar nervositeten i allra högsta grad då man blir väldigt spänd. När man ger kritik 
som lärare är det viktigt att ha en balans mellan positiv och negativ kritik. Enligt Lejonclou & 
Lindberg (1996) bör den positiva kritiken få mer plats i undervisningen då man vill förstärka 
elevens positiva sidor. Vi tror att man dock bör vara medveten om att viss positiv kritik kan 
leda till att eleven känner press för att kritiken bygger upp förväntningar som man kanske inte 
kan leva upp till. Därför är det enligt Lejonclou & Lindberg viktigt att läraren reflekterar över 
hur och vad man säger till eleven. 
 
I litteraturen lyfter Lundeberg (1991) och Lejonclou & Lindberg (1996) fram vikten av 
mental träning. Lundeberg kallar detta för attitydträning där det gäller att ersätta gamla 
invanda mönster med nya som är bättre anpassade till situationen man nu befinner sig i. 
Undersökningen har visat att det här är något man kan använda sig av som lärare genom att 
till exempel förklara för eleven att man kan använda ’mantran’. Ett ’mantra’ är en positiv och 
uppbyggande mening som man upprepar för sig själv många gånger. Detta är något som en 
elev har användning av, om denne praktiserar metoden, både i ett konsertsammanhang eller 
under en lektion. För att denna metod ska fungera för eleven under en lektion är det viktigt att 
läraren bemöter eleven på ett bra sätt som stämmer överens med dennes ’mantra’.  
 
Är det skillnad mellan att vara musiklärare på en kulturskola gentemot en musikhögskola? Vi 
upplever, utifrån resultatet, att det inte är någon väsentlig skillnad. Idéerna om hur man 
undervisar elever är likartade även om de befinner sig på helt olika nivåer. Detta medför att 
våra resultat bör gå att applicera i undervisningen oavsett ålder på eleven.  
 
En lärare i dagens samhälle ställs inför många olika problem och detta är något som ställer 
stora krav på lärare och på lärarutbildningen. Som lärare måste man verkligen vara medveten 
om att man har en stor makt i förhållande till eleven. Läraren kan vara en person som under 
en tid är central i en elevs liv. Eleven ser upp till läraren och hämtar värderingar och attityder 
från denne vilket gör att läraren måste vara medveten och reflekterande i sitt handlande.  Som 
lärare har man inte bara själva undervisningen att ta hänsyn till, man måste också ibland vara 
beredd på att hantera elevens problem som går utanför ramen för själva spelandet. Eftersom 
läraren kan ha en så central plats är det viktigt att vara trygg i sig själv och vara reflekterande 
över sin egen självbild. Något som en lärare säger eller gör kan påverka en elev för resten av 
livet och därför är det bland annat viktigt att vara inspirerande och göra det man kan för 
eleven. Som lärare är det viktigt att vara medveten om sina styrkor och svagheter, vad man 
kan och inte kan och att acceptera sig själv som den man är. Det kan dock inte stanna här, 
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lärare måste aktivt och medvetet fortsätta att utveckla sig. I undersökningen framkommer det 
att interaktionen mellan läraren och eleven är i fokus och det är därför viktigt att läraren hela 
tiden är reflekterande och arbetar med sig själv. Detta är något som vi anser att vi har fått med 
oss från vår lärarutbildning. Vi har upplevt att man har haft fokus på att vara reflekterande 
och ifrågasättande. Däremot upplever vi att vårt problemområde skulle kunna få större plats 
inom utbildningen då vi vet att många har problem med nervositet. Detta kan till exempel ske 
genom att ordna kurser i mental träning eller genom att erfarna lärare föreläser om sina 
erfarenheter inom området. Vi tror det kan vara nödvändigt att sådana kurser görs 
obligatoriska eftersom det kan vara ett känsligt ämne och man kan ha svårt att erkänna för sig 
själv och andra att man har problem med det.  
 
Utifrån undersökningens resultat sammanfattar vi nu olika tankar och idéer som framkommit 
och som kan vara till hjälp för läraren i dennes arbete med eleven. Råden behandlar olika 
aspekter av nervositet och hur man kan handskas med denna problematik tillsammans med 
eleven. Vi behandlar dessa råd i ett antal punkter utifrån två olika områden vilka är ”råd till 
läraren i arbetet med eleven” och ”råd till läraren rörande elevens arbete med dennes 
nervositet”. Under den första rubriken finns råd som läraren kan tänka på i arbetet med 
eleven. Under den andra rubriken finns råd som läraren kan förmedla vidare till eleven i 
arbetet med dennes nervositet. 
 
Råd till läraren i arbetet med eleven 

• Var uppmärksam och lyhörd på symptom från nervositet hos eleven. 
• Reflektera över din syn på musik och hur du förmedlar den. 
• Var medveten om dina attityder och hur du är som person, detta smittar av sig på 

eleven. 
• Tänk på att som lärare ha auktoritet men inte vara auktoritär. 
• Skapa en dialog och öppna dig för eleven då detta kan skapa en avslappnad atmosfär 

och trygghet för denne.  
• Var uppmärksam och lyhörd på hur eleven mår och förmedla värme och omtanke. 
• Välj din kritik till eleven med omsorg och försök ha en god balans mellan det positiva 

och negativa. 
• Uppmuntra eleven och argumentera för dennes kunskaper. 
• Var uppmärksam och reflektera över uppgifterna du ger eleven så att dessa har en 

anpassad svårighetsnivå. 
• Tala med eleven om självbilden och hur den kan präglas av det som media förmedlar. 
• Var medveten om vilka krav du ställer på din elev och vad den klarar av. 
• Var observant på vilka krav som finns på eleven från denne själv eller från 

omgivningen. 
• Var medveten om din maktposition gentemot eleven. 

 
 
Råd till läraren rörande elevens arbete med dennes nervositet 

• Försök leva dig in i musiken och fokusera på vad du hör inom dig. 
• Fundera över mål och mening med ditt musicerande.  
• Det är viktigt att vara väl förberedd. 
• Det viktiga är inte att spela felfritt, det viktiga är att skapa musik och förmedla en 

känsla som ger lyssnaren en upplevelse som berör denne. 
• Använd dig av positiva meningar, ’målprogrammering’. 
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• Publiken eller lyssnaren är på din sida. 
• Hantera nervositeten genom att spela för din egen skull och/eller för dina medmusiker. 
• Använd olika avslappningsmetoder och tänk på vikten av att förbereda hela kroppen. 

 
 
Avslutande reflektion 
 
Våra intervjupersoner har arbetat olika länge med undervisning vilket speglas i kunskaperna 
inom studiens område som också syns i intervjuernas längd rent tidsmässigt. Alla har dock 
bidragit med intressanta diskussioner och givit oss olika belysande vinklingar rörande 
problemområdet. Vi anser att vi genom intervjumetoden fick fram ett tillförlitligt resultat, 
möjligen hade en enkätundersökning kompletterat studien då man får inblick i hur en stor 
grupp pedagoger tänker omkring ämnet. Det är möjligt att fler intressanta åsikter och tankar 
då hade kommit fram. Denna undersökning är utförd bland instrumentallärare och det är en 
annorlunda situation än till exempel klassundervisning där det finns fler faktorer att ta hänsyn 
till som exempelvis gruppdynamik. Klassundervisning ställer andra krav på läraren vilket 
kanske leder till andra metoder än de vi belyst, därför kan det vara intressant med en liknande 
undersökning som inriktar sig på denna form av undervisning. Vi tror dock att alla 
instrumentallärare kan ha något att lära av det som framkommit i undersökningen, men också 
att andra lärare inom andra områden kan ha praktisk nytta av dessa tankar och idéer. Vi anser 
att blivande lärare bör fokusera på hur nervositet kan hanteras då dessa kunskaper kan utrusta 
dem för en kommande praktik med nervösa elever. Man måste dock vara medveten om att 
erfarenheter görs under hela livet och det finns alltid nya kunskaper att få. Det går inte att 
fånga alla dessa aspekter inom utbildningen, men man kan alltid belysa problematiken och ge 
studenterna verktyg att arbeta vidare med.  
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