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Sammanfattning 

Nervositet är något som de flesta har upplevt. Ofta är den ovälkommen och bidrar till ett 
försämrat resultat av det vi ska prestera. Forskning visar att vi med rätt sorts träning kan öva 
upp våra kognitiva förmågor och uppleva positiva effekter i samband med prestationer och i 
övriga livet. Studiens syfte är att undersöka tre, inom idrott och musik, yrkesverksamma 
personers definitioner och erfarenheter av nervositet och mental träning. Tre informanter 
deltar i enskilda, kvalitativa intervjuer och resultatet visar att alla tre har egna erfarenheter av 
nervositet i olika grad och likaså av mental träning. De berättar om upplevda positiva effekter 
av mental träning, både vid prestationer och i vardagslivet. Det verkar också vara så att det 
finns flera olika möjligheter att föra in mental träning i undervisning. Arbetet resulterar i 
insikter och ökad kännedom om olika mentala verktyg som kan komma till nytta i 
undervisning och för privatpersoner som står inför prestationer. Andningen visar sig spela en 
särskild roll. 
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1. Inledning och bakgrund 

Jag minns tydligt när min scenskräck gjorde entré vid elva års ålder under ett 
sångframträdande i skolaulan. Plötsligt lät och kändes rösten annorlunda mot vad den 
brukade. Det var inte första gången jag uppträdde för publik och inte heller första gången jag 
sjöng i mikrofon. Två år tidigare hade jag varit solist på julkonserter och sjungit tillsammans 
med en symfoniorkester utan att darra, svettas, få tunnelseende, tappa kontakten med min 
djupandning eller bli tjock i halsen. Något hade förändrats som gjorde att hjärnan och kroppen 
helt plötsligt reagerade annorlunda på att uppträda för en publik. Ända sedan dess har jag 
kämpat med nervositet i olika grader vid framträdanden och detta har hämmat mig och mitt 
musicerande mycket. Något jag har saknat under alla år med musikundervisning är hjälp med 
att lära mig hantera min nervositet. Min upplevelse är att scenframträdanden med allt vad de 
innebär, ses som något man bara ska klara av och att det sällan läggs ner tid på att arbeta med 
mental förberedelse inför dessa. De instrument som jag har sysslat mest med genom åren är 
sång och fiol och i denna undersökning ligger fokus på mental träning i sångundervisning. Jag 
tror att att resultatet skulle kunna komma till användning för musiker som spelar andra 
instrument också, eller för människor som ska prestera inom något annat område för den 
delen.  

1.1.  Mental träning 
Lars-Eric Uneståhl menar att den som besitter mental styrka har en känslomässig stabilitet,  
positiv attityd till tillvaron, god självbild som ger tilltro till den egna förmågan samt väl 
uppövad koncentrationsförmåga. Denna styrka kan vi träna upp på samma sätt som vi tränar 
vår kropp fysiskt (Paijkull & Uneståhl, 1996). I Nationalencyklopedin (1994) definieras 
begreppet mental träning  som ”träning med hjälp av psykologiska metoder”: 

Numera avses ofta ett stort antal metoder att förbättra inte bara motoriskt beteende 
utan beteende i allmänhet. Mental träning har dock hittills tillämpats mest inom 
idrotten, där träningen kan omfatta t.ex. övningar i att använda visuella 
föreställningar, träning i avslappning för att reducera stress och nervositet, träning i 
uppmärksamhet och koncentration samt i självförtroende. (NE, 1994) 

 
Åke Lundeberg (1998) är övertygad om att förmågan att framträda eller prestera under press 
är något som kan övas upp. Han menar att det är en färdighet som vilken annan som helst. 
Även hjärnforskaren Torkel Klingberg (2007, s. 107) säger att ”Träning ger färdighet, och 
orsaken är hjärnans formbarhet”. Han menar att om vi vill träna vår hjärna så måste vi välja 
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vilket område och vilka funktioner vi vill förbättra. Detta kan tolkas som att det inte finns 
någon generell hjärnträning för alla aktiviteter och områden utan att den behöver anpassas. 
Han citerar den japanske zenmästaren Yasutani Roshis (1885–1973) ord om bompu zen (en av 
fem varianter av zenbuddhistisk träning): 

Through the practice of bump zen you learn to concentrate and control your mind. 
It never occurs to most people to try to control their minds, and unfortunately this 
basic training is left out of contemporary education, not being part of what is called 
acquisition of knowledge …. Indeed, we are virtually crippled unless we know how 
to restrain our thoughts and concentrate our mind. (refererad i Klingberg, 2007) 

Genom att ta upp zenbuddhism belyser Klingberg ursprunget till dagens former av mental 
träning och meditation vilka härstammar från gamla österländska traditioner. 

1.1.1. Hjärnan och kroppen 

Klingberg (2007) skriver att vår hjärna förändras av erfarenheter och allt vi lär oss. Han 
beskriver det som att vi har en hjärnkarta som hela tiden ritas om. Hjärnan förändras både när 
den förlorar information, exempelvis om vi blir av med en kroppsdel, och när den utsätts för 
mer aktivering än vanligt; som vid träning av olika slag. Den sist nämnda typen av påverkan 
på hjärnan har börjat studeras mer från 1990-talet och framåt. Klingberg tar bland annat upp 
effekten som kommer av långvarig övning på ett instrument. Man har kunnat se att det 
område i hjärnan som tar emot känselintryck från vänsterhanden är större hos en stråkmusiker 
med lång erfarenhet, än hos andra. Det finns också studier (Klingberg, 2007) som visar hur 
mer kortvarig träning kan leda till förändringar som är mätbara med en MR-kamera 
(magnetisk resonanstomografi). Hjärnans formbarhet kan gå åt båda håll vilket betyder att 
exempelvis passivitet kan leda till att förändringar som åstadkommits, delvis kan gå tillbaka.  

Positiva eller negativa förväntningar påverkar vårt beteende och styr frisättning av hormoner. 
Vår hjärna är konstant sysselsatt med att förutsäga saker och ting. När vi har positiva 
förväntningar på något förstärks känslan av kompetens och eget inflytande. Detta har  
lugnande effekt och förstärker vår inlärning (Hüther, 1999; Spitzer, 2003; Bauer, 2005, 
refererade i Bader–Johansson och Elmgren Frykberg, 2013). Sian Beilock (2015) skriver att 
mycket ny forskning pekar på att vår kropp har ett starkt inflytande på vårt psykiska tillstånd 
och visar vilka effekter exempelvis en förändrad kroppshållning kan ha på vårt mående. Hon 
tar bland annat upp begreppet power pose (att inta en position som är associerad med 
kraftfullhet) och menar att en sådan kan ge oss ökade känslor av makt och självförtroende 
vilket kan hjälpa inför en prestation av något slag. Just en god kroppshållning behövs även 
när vi ska sjunga eftersom vårt andningsarbete inte kan fungera optimalt vid en dålig sådan 
(Williams, 2019). 
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1.1.2. Nervositet 

Varför är vi så bra på att oroa oss för både stora och små saker? Förklaringen är att vi 
människor har inbyggda stress- och ångestmekanismer för att öka våra chanser till 
överlevnad. Detta är ett arv från våra förfäder som många gånger överlevde på savannen tack 
vare sin förmåga att oroa sig. Idag har vi i princip samma mentala och känslomässiga 
förutsättningar som människan hade för 12 000 år sedan och hjärnan har inte förändrats 
särskilt mycket sedan dess. Däremot har vår livsstil förändrats totalt. (Hansen, 2016).  

Nervositet eller scenskräck är en naturlig respons på upplevd rädsla och kan yttra sig genom 
både fysiska och kognitiva reaktioner som kan ha negativ påverkan på våra prestationer. Det 
kan visa sig genom darrningar, hyperventilering, rädsla för att göra misstag eller känslor av 
otillräcklighet (Williams, 2019). Andra vanliga symptom som en nervös sångare kan uppleva 
innan ett framträdande är svettningar, frekventa toalettbesök, hos vissa oförmåga att äta 
medan andra får bottenlös aptit, kallsvettiga händer eller flammiga ansikten. Detta skriver 
Berghs (2008) som i sin studie undersökte hur sångare reagerar på nervositet. Han menar att 
det finns tre typer av reaktioner på scenskräck hos sångare: den första handlar om att få 
overklighetskänslor och känna sig avskuren med minskad kroppslig medvetenhet. Den andra 
och tredje typen av reaktion visar sig genom antingen ökad eller minskad muskeltonus med 
tillhörande andningsmönster. Bader–Johansson och Elmgren Frykberg (2013) skriver också 
om förändring av muskeltonus men då till följd av olika långvariga spänningar. De förklarar 
också hur vår andning påverkas av negativa känslor: ” … rädsla och obehag minskar 
andningsfrekvensen och dess djup” (ibid., s. 153). Försämrat andningsarbete till följd av 
nervositet är mycket vanligt och detta kan påverka det musikaliska resultatet i hög grad 
(Williams, 2019). I en studie från 2012 undersökte Vaike Kiik-Salupere och Jaan Ross hur ett 
antal professionella klassiska sångare, tillika verksamma sångpedagoger, hanterade 
prestationssituationer. Författarna menar att prestationsångest och scenskräck är något de 
flesta klassiska sångare behöver lära sig att hantera och att den ofta yttrar sig genom en 
försämrad självuppfattning inför en framträdande. Samtliga deltagare i studien höll med om 
att både kroppen och psyket tillsammans bidrar till ett lyckat framträdande och att den största 
utmaningen som sångare är att bibehålla en frisk röst och känslomässig balans under stress 
och press.  

Nervositet i lagom dos kan också medföra positiva effekter. Det adrenalin som utsöndras gör 
att våra sinnen skärps vilket kan förstärka det konstnärliga uttrycket (Lundeberg, 1998). Även 
Williams (2019) skriver att många presterar bättre vid ett visst mått av nervositet då 
koncentrationen och fokuset blir bättre. Hon menar att om en sångare har övat och förberett 
sig ordentligt så kan publikens närvaro förbättra prestationen. Om sångaren däremot inte är 
tillräckligt förberedd kan närvaron av publik verka hämmande. Hon liknar musik vid idrott 
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och skriver att utföranden inom dessa båda områden är beroende av systematisk träning av 
specifika muskelgrupper. Nervositet kan ha en skadlig effekt oavsett om det är idrott eller 
musik som det ska utövas. 

1.1.3. Mental träning inom musik 

Kiik-Salupere och Ross (2012) ville i sin studie ta reda på vilka aktiviteter som var mest 
hjälpsamma före ett framträdande samt vilka aktiviteter studiens deltagare brukade föreslå för 
sina sångstudenter. De var också intresserade av hur sångare kan bibehålla det välmående och 
den mentala balans som krävs för att lyckas med sina prestationer. De fann att alla deras 
informanter hade utvecklat rutiner och strategier för att hantera sin prestationsångest och att 
andningsövningar var det vanligaste att lära ut till sina studenter. Andningens betydelse lyfts 
även fram av Bader-Johansson och Elmgren Frykberg (2013) som skriver att den är ett viktigt 
redskap när vi behöver reglera fysiologiska och psykologiska effekter av negativ stress, vilket 
är precis vad som uppstår vid nervositet. Berghs (2008) menar att det är genom att framträda 
och utsätta sig för själva situationen som nervösa sångare kan lära sig att kontrollera sin 
rädsla. Om vi lär oss att känna igen olika typer av reaktioner på nervositet kan vi lättare förstå 
och reda ut scenskräck säger han. För någon som reagerar på nervositet med 
overklighetskänslor kan exempelvis koordinationsövningar med händer eller fötter vara till 
hjälp. Problem med ökad muskeltonus och för mycket fokus på inandningar kan underlättas 
av muskelavslappning och utandningsövningar. Någon som reagerar med minskad 
muskeltonus och paralyserande rädsla kan hjälpas av att aktivera sig själv genom djupa 
andetag och att röra på sig. Berghs anser att sångpedagoger och andningsterapeuter bör ha de 
tre reaktionstyperna i åtanke, särskilt om de upplever att de råd de ger inte hjälper eller till och 
med har motsatt effekt. 

Vid hantering av scenskräck skiljer Williams (2019) på problemfokuserade och 
känslofokuserade strategier. Den förstnämnda sorten tar i itu med den faktiska situationen, att 
stå på scen, medan den andra fokuserar på hur personen (i detta fall en sångare) uppfattar 
situationen. Oavsett vilka strategier man väljer att arbeta med är det viktiga att man tränar så 
mycket att det man gör till slut blir automatiserat. Hon skriver att det kan vara bra om 
sångaren ges möjlighet att träna inför en liten publik till att börja med. Ett annat tips är att 
använda sig av olika avslappningstekniker, exempelvis kontrollerade andningsövningar vilka 
påverkar vårt nervsystem. Om problemen med scenskräck blir för stora rekommenderar hon 
att man söker upp en terapeut av något slag. Hon nämner också Alexanderteknik, yoga och 
t’ai chi som bra metoder. I en studie från 2011 tittade Clark och Williamon på effekterna av ett 
nio veckors musikinriktat mentalt träningsprogram som studenter vid ett 
musikkonservatorium i England fick utföra. Resultatet visade signifikanta förändringar hos 
deltagarna vad gällde deras syn på övning (på instrumentet) och deras självkännedom. De 
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upplevde också att de fick ett förbättrat självförtroende och en bättre kontroll över sin oro. 
Författarna underströk att många musikstudenter kan vara motvilliga till att utföra aktiviteter 
som inkräktar på deras övningstid även om aktiviteten i sig är ämnad för att utveckla deras 
musikaliska förmåga. 

1.1.4. Mental träning inom idrott 

Mental träning har använts inom sport i mer än 60 år och en atlets psykologiska tillstånd är en 
viktig faktor när det kommer till att prestera på topp (Valeriy, Lyudmila, Alla, Zhanerke & 
Natalya, 2016). Mental träning är något som alla kan och bör praktisera, menar Hassmén, 
Kenttä och Gustafsson (2009). De ser det som en självklarhet att brister av psykologisk 
karaktär kan reduceras med hjälp av mental träning, på samma sätt som att fysiska svagheter 
tränas bort med hjälp av mer fysisk träning. De lyfter också fram att mental träning, precis 
som all annan träning, är en färskvara och alltså kräver regelbundenhet för att den ska 
fungera.  

Kahrović, Radenković, Mavrić och Murić (2014) går så långt att de påstår att idrottstränare 
inte bara är lärare utan även måste agera psykologer. De menar att psykologiska färdigheter är 
avgörande för om en atlet ska kunna utnyttja sin fulla potential och att tränare behöver veta en 
hel del om sina adepters psyke för att nå bästa resultat. Författarna tittar i sin litteraturstudie 
på forskning som rör mental träning och framförallt effekten av self-talk strategies inför en 
prestation. De skriver att begreppet self-talk definieras olika beroende på vilken forskare man 
frågar. Det kan antingen innebära något man säger högt till sig själv eller så kan det vara en 
liten röst inuti ens eget huvud (tankar eller en inre dialog). Sådana strategier kan hjälpa en 
atlet att kontrollera och organisera sina tankar samt hålla fokus på de tekniska aspekterna av 
sitt idrottsutövande. Författarna fann att self-talk ofta utövades i kombination med andra 
mentala övningar som visualisering, avspänning och målbilder. Flera studier bekräftar 
positiva effekter av self-talk i form av förhöjd prestationsförmåga, bättre självförtroende och 
minskad oro.  

I en ny studie (Cote, Baltzell & Diehl, 2019) fick tennisspelande collegestudenter prova på ett 
idrottsanpassat mindfulness- och self-compassion-baserat program (ett annat ord för 
mindfulness är medveten närvaro och self-compassion blir översatt till svenska: 
självmedkänsla). Även om deltagarna rapporterade utmaningar med att slutföra programmet 
uppfattade de sina nyförvärvade kunskaper som värdefulla både på och utanför planen. De 
beskrev en upplevd förbättrad förmåga att övervinna utmaningar, ett ökat fokus på planen 
samt en förhöjd livskvalité överlag. Författarna skriver att mindfulness inom idrott har 
utvecklats mycket de senaste åren och att övriga studier visar att deltagare upplever 
förbättring på flera områden i livet som: idrottsligt, studiemässigt och socialt. Det verkar 
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också som att self-compassion kan vara en bra hjälp vid hantering av svårigheter och något 
som bidrar till att vilja fortsätta tävla. I en annan studie (Scott, Hamilton, Schutte & Brown, 
2016) tittade man också på användande av mindfulness men då hos cyklister. Man ville ta 
reda på om åtta vekors mindfulnessträning kunde öka cyklisternas upplevelse av medveten 
närvaro och flow samt minska deras oro och pessimism kopplade till idrottsutövande. Flow 
förklaras på följande sätt i Natur & Kulturs psykologilexikon: ”Engelskspråkig term som 
används om en speciell typ av flyt, nämligen den som yttrar sig i höjd medvetandenivå, 
fullkomlig koncentration och hängiven inriktning på en uppgift som åtföljs av intensiv 
lyckokänsla (eufori) och en upplevelse av absolut målmedvetenhet” (Egidius, 2005). 
De cyklister som använt sig av träningsprogrammet rapporterade en större ökning av upplevd 
medveten närvaro och flow än vad kontrollgruppen gjorde. Det visade sig också att en ökad 
grad av medveten närvaro bidrog till minskad oro.  

Valeriy et al. (2016) sammanställde forskningsrön och konstaterade att mental träning som 
den har sett ut de senaste 60 åren inte räcker för att garantera framgångar i stora och viktiga 
tävlingar. Författarna menar att de fysiologiska mekanismer som kan förbättras av mental 
träning bara gynnar prestationen till en bestämd gräns för stress och påfrestning. De 
presenterar en, vad jag förstår som, liknande form av träning som på engelska kallas 
psychoforming training vilket beskrivs som en attitydträning i fyra steg. 

1.2.Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka tre, inom idrott och musik, yrkesverksamma personers 
definitioner och erfarenheter av nervositet och mental träning med förhoppning om att öka 
kunskapen om hur man kan arbeta med mentala verktyg med sångelever. 

Mitt arbete utgår från följande frågeställningar:  

1. Vilka fysiska och kognitiva reaktioner kan musiker och idrottare uppleva till följd 
av nervositet? 

2. Vilka mentala verktyg kan sångpedagoger använda i sin undervisning för att minska 
nervositet hos elever vid framträdanden och prestationer?  

3. På vilka sätt kan mental träning hjälpa sångare till mer tillfredställande konstnärliga 
resultat och hur kan träningen påverka andra områden i livet? 
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2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs valet av metod och tillvägagångssätt för att söka svar på de 
frågeställningar som arbetet har utgått ifrån. Här presenteras kvalitativ intervju, information 
om urval och informanter, etiska överväganden, genomförande, analys och tolkning av det 
insamlade materialet. Som metodlitteratur har Kvalitativa intervjuer (Trost, 2010) och 
Forskningsmetodikens grunder (Patel & Davidson, 2019) använts. 

2.1 Kvalitativ intervju 
Valet av kvalitativ intervju som metod berodde på att jag ville få djupare förståelse för 
informanternas upplevelser och erfarenheter av nervositet och mental träning. Att samla 
information kan gå till på olika sätt och det finns ingen teknik som kan sägas vara bättre än 
någon annan. Valet av tillvägagångssätt beror på vad som kan tänkas ge bäst svar på den 
aktuella frågeställningen i förhållande till hur mycket tid och resurser som finns. Kvalitativ 
intervju innebär nästan alltid en låg grad av strukturering vilket betyder att informanten ges 
utrymme att svara med egna ord på frågorna som ställs. Både intervjuaren och informanten är 
medskapare i samtalet och intervjuaren bör hjälpa informanten att bygga upp ett meningsfullt 
resonemang kring det studerade fenomenet. Om intervjupersonen inte har någon 
sammanhängande och meningsfull uppfattning blir detta i sig något att upptäcka. Att använda 
sig av kvalitativ metod innebär att jag som författare själv är ett viktigt redskap i insamlandet 
och tolkningen av materialet. Metoden blir därför mer subjektiv än andra typer av 
undersökningar. (Patel & Davidson, 2019). Intervjufrågorna i denna undersökning hade en låg 
grad av standardisering vilket enligt Trost (2010) betyder att varje intervjutillfälle anpassas 
efter den som blir intervjuad i form av språk, ordningsföljd och följdfrågor med mera. Det 
finns med andra ord stort utrymme för variation när intervjun inte behöver anpassas till någon 
särskild standard. 
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2.2 Informanter och urval  
Då denna undersökning genomfördes under begränsad tid och med begränsade resurser valde 
jag att endast ha med tre informanter. Resultatet syftar inte till statistisk generaliserbarhet utan 
till att undersöka och försöka förstå dessa tre individers tankar kring mental träning. 

• Informant A är en 46-årig sångpedagog som arbetar på en musiklinje på en 
gymnasieskola. 

• Informant B är 29 år och har haft en aktiv idrottskarriär inom badminton. De senaste 
åren har B tävlat på elitnivå inom triathlon. B är utbildad idrottstränare och studerar 
till idrottslärare. 

• Informant C är 65-årig årig klassisk sångare och sångpedagog som har varit 
yrkesverksam sedan slutet av 1970-talet. 

2.3 Etiska överväganden 
Eftersom kvalitativa intervjuer bygger på frågor är jag som intervjuare hänvisad till mina 
informanters villighet att svara på dessa. Det är viktigt att klargöra syftet med intervjun och 
likaså att informera om på vilket sätt materialet kommer att användas, om det är konfidentiellt 
eller ej (Patel & Davidson, 2019). Mina informanter fick ett brev innan vi träffades där jag 
berättade om min undersökning och dess syfte. Jag informerade om att deras deltagande 
skulle vara frivilligt, att de när som helst fick avbryta vår intervju och att samtalet skulle 
komma att spelas in för att efteråt kunna transkriberas av mig. Jag berättade också att jag inte  
skulle nämna deras namn i min rapport men kort beskriva vilka de var, sysselsättning och 
ålder. Sist skrev jag att de självklart får ta del av den färdigställda rapporten om de vill. 

2.4 Genomförande, analys och tolkning 
Vardera intervjutillfälle pågick i ungefär en timme och samtalet spelades in med en 
smartphone. Som tidigare nämnts höll frågorna en låg grad av standardisering vilket gav mig 
som intervjuare och informanten stora variationsmöjligheter och bra förutsättningar för ett 
fritt och avspänt samtal men utan att frågorna glömdes bort. Trost (2019, s. 147 ) delar upp 
arbetet med intervjumaterial i tre steg: insamlande, analys och tolkning. Då jag inte förde 
några anteckningar under intervjuerna återstod mycket arbete med transkribering. När det var 
färdigt läste jag igenom intervjuerna några gånger för att börja leta efter gemensamma 
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nämnare och teman. Successivt sållade jag ut det intervjumaterial som jag ansåg ha betydelse 
och kunde hjälpa mig i arbetet med att svara på mina frågeställningar. Trost menar att en stor 
del av den bearbetning som behöver göras sker utan att man märker det. Eftersom att det är 
jag själv som har skrivit frågorna, intervjuat personerna och gjort transkriberingarna kan jag 
materialet och detta medför att min tolkning till viss del får växa fram utan att jag ens märker 
det. 
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3. Resultat 

Utifrån det insamlade materialet från intervjuerna skapade jag fyra olika kategorier som fick 
följande rubriker:  

• Hur nervositet kan yttra sig  
• Definitioner av begreppet mental träning  
• Effekter av mental träning 
• Mentala verktyg att använda i undervisning  

”Personligen anser jag det vara oetiskt att i stor utsträckning använda talspråk i citaten. 
Talspråket kan mycket väl anses som ett annat språk än det skrivna.” (Trost, 2019, s. 156 -  
157). Detta var något som togs i beaktning när jag transkriberade intervjuerna och framförallt 
när jag valde ut citat att ha med nedan. Jag fick avväga hur mycket jag kunde skriva om i 
texten utan att citaten fick ändrad innebörd. Jag kommer att benämna informanterna som A, B 
och C och undvika pronomen. 

3.1 Hur nervositet kan yttra sig 
Nervositet finns i lika många varianter som det finns människor. Detta är något att ta i 
beaktning i arbetet med elever då det är viktigt att bemöta varje enskild individ utifrån dennes 
förutsättningar och rådande omständigheter. Informanterna bads om att berätta om situationer 
då de själva, eller deras elever eller kollegor, varit nervösa. Detta för att lyfta fram hur olika 
det kan se ut. A, B och C hade erfarenheter av nervositet i olika grad, hos sig själva samt hos 
elever och kollegor. De hade alla egna minnen av situationer då nervositeten tagit över. De 
berättade om panikkänslor, alltför hög andning och ben som av till synes oförklarliga skäl 
börjat skaka mitt under en konsert. 

[…] och texten var fullständigt borta. Och där satt ju då allihop utav dom här 
lärarna. Och ja vad gör man då? Ja jag sjöng den text jag kom på vilket var den text 
jag precis hade sjungit, tidigare i frasen innan. 

Person A berättade även om hur den upplevt scenskräck, inte bara som sångare, utan även 
som lärare i klassrummet. B beskrev sin nervositet, inför och på tävlingar, som tätt förknippad 
med prestationsångest: 

När jag har tävlat typ så har jag ju upplevt just den här prestationsångesten kanske 
mer. Att man har vart mer nervös för att förlora än vad jag har velat vinna typ […] 
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Så jag har liksom mer fokuserat mina tankar på vad som skulle kunna gå fel eller 
vad jag inte får göra, än på saker jag ska göra typ. 

Alla tre beskrev också positiva effekter av nervositet och vittnade om hur den kan bli en 
tillgång istället för ett hinder: 

Och jag tror ju att en viss nervositet gör ingenting egentligen. Alltså det finns en 
skärpa i det. Det finns en koncentration som kan komma med någon form av 
nervositet. 

3.2 Definitioner av begreppet mental träning 
Då mental träning kan se ut på varierande sätt och betyda olika saker för olika personer, bads 
informanterna dela med sig av sina definitioner och uppfattningar av begreppet. Alla tre var 
mer eller mindre bekanta med mental träning och hade egna erfarenheter även där. En av dem 
gjorde en koppling till sina upplevelser av Kognitiv beteendeterapi och beskrev hur dessa blev 
en hjälp att hitta nya förhållningssätt till tankar och känslor. Samma person drog också en 
parallell till yoga och annan fysisk träning och berättade att det fungerade bra som 
stresshantering. För C handlade begreppet om att kunna lära sig kontrollera sin kropp, lita på 
att andningen (i sång) fungerar och hitta en avspändhet och en koncentration. Samma person 
menade att arbetet med att få en grupp (i detta exempel en kör) att hitta ett gemensamt fokus 
också är en form av mental träning: 

Liksom samla ihop så att alla skulle vara så mycket som möjligt på samma 
våglängd. Och det var inte lätt. Men jag tyckte nog att man hittade lite olika sätt där 
att försöka att hitta ett fokus. 

C hade också egen erfarenhet av avslappningsövningar som ett sätt att hantera stress och 
kunna somna på kvällarna. B var den som hade mest erfarenhet av att ha praktiserat mental 
träning. Det huvudsakliga syftet hade varit att kunna prestera bättre på tävlingar. Två konkreta 
verktyg som nämndes var visualiseringsövningar och triggers.  

Visualisering är att man liksom går in i sig själv och föreställer sig sig själv i en 
viss situation […] När vi tränar så försöker vi spegla en viss typ av känsla och.. ah 
men så nära tävlingsmomentet som möjligt […] så när man väl är på plats så vet 
jag precis hur jag ska göra. Och det är ett sätt att hantera nervositeten på. 

Även A berättade om att visualisering är något som A ibland tar in i sin undervisning med 
sångelever när de pratar om kommande framträdanden: 
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Tänk er själv som idrottsmännen gör att dom sätter sig in i situationen å ser sig 
själv med kraft klara av den här uppgiften. 

Triggers handlar om att med hjälp av exempelvis en viss rörelse framkalla en specifik känsla i 
en tävlings- eller prestationssituation. Det kan handla om att visualisera att du blir taggad 
istället för nervös. Samtidigt som du sätter dig in i denna positiva känsla ska du hitta en 
rörelse eller gest (exempelvis en knuten näve) som du gör. När du sen befinner dig på 
tävlingen eller scenen ska det räcka att du knyter näven för att framkalla samma känsla igen. 
Detta hade fungerat för B men krävt ganska mycket träning. B pratar också om meditation 
som en del av den mentala träningen och ger exempel på en övning som handlade om att 
räkna andetag. Andning i olika former var något alla nämnde som en viktig komponent i 
mental träning. 

När jag har uppsjungning, då brukar jag alltid börja med att dom ska landa. Så dom 
får stå och blunda. Och andas. Göra lite andningsövningar […] Så både det där att 
lugna ner andningen för sången men också tänker jag: ’Dom behöver det här’ 

B berättade också om hur de i triathlonträningen arbetade med att sätta upp olika sorters mål 
och målbilder, exempelvis processmål och prestationsmål. Detta förhållningssätt till träningen 
blev ett verktyg för att orka kämpa på även då det var långt till nästa tävling. 

3.3 Effekter av mental träning 
Både B och C sa att resultatet blir bättre om man lyckas hitta en avspändhet och koncentration 
inför en tävling eller konsert.  

Jag kan säga att den koncentration som man kan få genom. alltså det mentala 
träningssätt som man har, skapar ju ett bättre musicerande […] Koncentrationen 
ger ett ökat fokus på själva musicerandet. 

C berättade om ett minne av en konsert med två operasångare då C satt i publiken och blev 
helt tagen. Ingen av sångarna var i toppform men det spelade ingen roll för det var ett sådant 
samspel och en sådan närvaro i det dom gjorde. 

Och för övrigt var det bara ett skimmer omkring konserten. Och det handlade inte 
om perfektionism i rösterna, för dom var inte friska. Men dom liksom, var oerhört 
närvarande […] Så var det liksom nån form av total närvaro i detta. Och dom 
förmedlade ju va. 
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C menade alltså att sångarna inte hade kunnat uppnå detta ”skimmer” utan att vara totalt 
medvetet närvarande i stunden. B berättade att visualisering hjälper en att rikta sitt fokus mot 
rätt saker och upplevde sig bli bättre på att hantera tävlingssituationer vid regelbunden mental 
träning. Samma person tog också upp förbättrad disciplin och bättre tålamod som resultat av 
träningen. Trots att B inte tävlar i dagsläget använder B sig av olika övningar för att försöka 
behålla fokus på exempelvis sina studier. Alla informanter vittnade om att mental träning 
hjälpt dem på fler områden än enbart det musikaliska eller idrottsliga. De tog bland annat upp 
minskad stress och hjälp vid sömnsvårigheter. C hade under period tagit hjälp av 
avslappningsband för att kunna somna på kvällarna: 

Alla instruktioner som man lyssnar och tar till sig, innebär ju en koncentration på 
det man gör. Alltså på det man gör och inte på det man tänker. Och det innebär, tror 
jag, att det man tänker i den situationen då, faller undan till förmån för det jag gör. 
Och då, somnade jag.  

A pratade om att man klarar av livet och dess motgångar så mycket bättre om man är 
”bottnad” i sig själv och mental träning kan vara ett verktyg för att nå det tillståndet av inre 
trygghet. A menade också att gymnasielever idag är i stort behov av hjälp för att kunna 
hantera den stress och press som gymnasieskolans läroplan ofta framkallar. När jag frågade 
om negativa effekter av mental träning lyfte B fram att man kan bli självmedveten på ett sätt 
som kanske inte alltid är positivt: 

Man rannsakar sig själv lite, som man kanske inte är van vid. Använder man 
mental träning seriöst under lång tid så kommer man att komma till vissa insikter 
om sig själv och som kanske inte alltid är positiva. Det kan förändra ganska mycket 
tror jag. 

3.4 Mentala verktyg att använda i undervisning 

Hur kan då mental träning gå till i praktiken i arbetet med elever? Informanterna hade flera 
tips och exempel på hur mental träning kan användas, både fortlöpande i undervisningen och i 
skarpt läge på scenen. A och C pratade om att man kan ”smyga in” mental träning för sina 
elever utan att ens behöva säga att det är det man håller på med. Olika sorters 
andningsövningar är ett sådant exempel och passar särskilt bra eftersom vår andning också är 
viktig och avgörande för att sångrösten ska fungera. Det blir två flugor i en smäll helt enkelt. 
Som tidigare nämnts pratade både A och B om visualisering vilket är ett relativt enkelt 
verktyg att lära eleverna att använda. B trodde att triggers skulle kunna vara användbart även 
inför musikaliska prestationer. B pratade om att det finns framtagna modeller för mental 
träning och betonade att det är viktigt att träningen inte blir ”flummig”: 
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Det ska va tydligt och just att använda strategier som finns redan […] man ger dom 
även redskap för att lära sig det. För det är inte bara nånting som du kan göra 
automatiskt utan det måste du träna dig till att kunna. 

Något som krävs för att kunna träna visualisering är viss erfarenhet av situationen man ska 
föreställa sig och däri kan det finnas en utmaning om eleven exempelvis aldrig har stått på en 
scen tidigare. Olika sorters mål och målbilder som B pratade om, är också något som skulle 
kunna användas i undervisning. A och C pratade om vikten av en bra kroppshållning och att 
våga ta plats på scenen: 

Jag sa bara: Gå emot det och gör er stora. Alltså fysiskt. Gör er stora! Gå in med stadiga 
bottnade steg på scenen. Be inte om ursäkt även om du känner dig såhär [visar] liten inuti. 
Så signalerar du även till ditt.. det mentala. att.. här står jag!’ 

Om man ger publiken övertag när man kommer in så att publiken tänker ’oj oj oj hur ska 
det här gå?’ Bara genom att man går in. Det är ju det här med att ta den plats man behöver, 
den plats man ska ha. 

B och C tog upp goda förberedelser inför prestationer som en viktig faktor för att eliminera 
orosmoment och onödig nervositet. Att stegvis och i egen takt utsätta sig för nya utmaningar, 
som exempelvis att sjunga för publik, nämnde både A och B som en bra strategi. A framhöll 
att det var svårt att hitta utrymme och tid för ytterligare ett moment i undervisningen då det 
redan är ett pressat schema med mycket som ska hinnas med och en läroplan att följa. Både A 
och C pratade också om att utbildningarna skulle behöva individanpassas mer för att varje 
elev ska få möjlighet att arbeta med just det den behöver. 

Samtidigt som man vet att alla har inte problem med det här. Vi kan inte lägga jättemycket 
tid på det här eller vi kan inte lägga jättemycket tid på att värma upp kroppen som jag och 
några andra elever behöver. För det är.. jag vet att alla har olika behov.  

3.5 Resultatsammanfattning 
Samtliga informanter hade tankar och erfarenheter att dela med sig av inom alla kategorier. 
Det var lättare att hitta likheter än skillnader i vad de tänkte och tyckte. Alla hade egna 
erfarenheter av nervositet i olika grad och likaså av mental träning. De kunde också vittna om 
upplevda positiva effekter av mental träning, både vid prestationer och i vardagslivet. 
Resultatet visar också att det finns flera olika möjligheter att föra in mental träning i 
undervisning även om utrymmet och tiden för ytterligare ett moment ofta är litet. Andningen i 
olika former verkar vara ett återkommande verktyg. 
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka tre yrkesverksamma personers definitioner och 
erfarenheter av nervositet och mental träning. Det fanns också en förhoppning om att öka 
kunskapen kring hur man kan arbeta med mentala verktyg med sångelever. Arbetet har 
resulterat i viktiga insikter och ökad kännedom om olika mentala verktyg som kan komma till 
nytta i undervisning och för privatpersoner som står inför prestationer. Utifrån resultatet och 
den litteratur som jag har studerat kan det konstateras att mental träning verkar ha en positiv 
inverkan på både musikaliska och idrottsliga prestationer samt på andra områden i livet. 
Andningens betydelse lyftes fram på många ställen i den litteratur som låg till grund för 
arbetet och nämndes också av alla informanter. Tänk att något som är så enkelt och 
lättåtkomligt för alla någorlunda friska människor kan ha en sådan betydelse för både psykiskt 
välmående och förbättrad sångteknik. Detta kan tyckas vara en trivial och självklar sak att 
lyfta fram men då väcks frågan om varför detta enkla och billiga verktyg inte utnyttjas mer i 
skolan i allmänhet och i musikundervisning i synnerhet. Resultatdiskussionen nedan delas in i 
fyra rubriker som har koppling till bakgrunden, arbetets frågeställningar och kategorierna i 
resultatet. Här, vill jag mena, hittar man svar på frågorna som legat till grund för detta arbete. 

4.1.1. Nervositet 

Nervositet är en naturlig reaktion på upplevd rädsla och förklaringen till varför vi kan känna 
och reagera på detta sätt ligger långt bak i tiden. Människans inbyggda stress- och 
ångestmekanismer som en gång utvecklades för att skydda oss mot hot och faror ställer idag 
till problem (Hansen, 2016; Williams, 2019). Vanliga reaktioner på nervositet som lyftes fram 
av både informanter och författare var bland annat darrningar, rädsla för att misslyckas eller 
vara otillräcklig, blackout, borttappad text, rodnad, kallsvettiga händer, orolig mage, 
försämrad kroppslig förankring med otillräckligt andningsarbete (vid sång) som följd (Berghs, 
2008; Williams, 2019). Det verkar som att nervositet i olika grad är något som de allra flesta 
har upplevt och behöver lära sig att hantera (Kiik-Salupere & Ross, 2012). Precis som Berghs 
(2008) skriver håller jag med om att det är viktigt att utröna varje elevs individuella reaktioner 
på nervositet och behov av hjälp för att kunna guida den på bästa sätt. Författarens 
beskrivning av de olika reaktionstyperna visar att det är högst individuellt hur nervositet kan 
påverka oss människor. Positiva effekter lyftes också fram av samtliga informanter som 
menade att rätt nivå av nervositet kan vara en tillgång istället för ett hinder och ge en skärpa 
och ett ökat fokus. Detta nämner även Williams (2019) som också lyfter fram att närvaron av 
en publik kan förbättra prestationen. 

!  15



4.1.2. Mentala verktyg att använda i undervisning 

Mental träning kan innebära flera olika saker varför begreppet definierades i början av texten 
och fanns med som en av kategorierna i resultatet. I Nationalencyklopedin (1994) beskrivs det 
som olika metoder avsedda att förbättra våra beteenden och då främst inom idrott. Dessa 
metoder kan innebära exempelvis visualiseringsövningar, avslappningsträning och 
uppmärksamhetsträning. Allt detta återfanns även i informanternas definitioner av begreppet. 
De pratade mycket om att hitta ett fokus och en koncentration och olika sätt att lära sig själv 
eller sina elever att slappna av. Klingberg (2007) menar att vi tack vare hjärnans formbarhet 
kan träna upp våra kognitiva förmågor. Vi måste bara välja rätt sorts träning beroende på vad 
det är vi vill bli bättre på. Något som har nämnts i i stort sett varenda källa och i samtliga 
intervjuer är andning i olika former. Den är ett användbart och effektivt verktyg som på ett 
eller annat sätt ingår i nästan alla metoder som har nämnts i den här texten. På grund av 
andningens betydelse i sång ger andningsövningar dubbel effekt: det gynnar både 
sångtekniken och det psykiska välmåendet. Den av informanterna (B) som kom från 
idrottshållet trodde att verktyget triggers skulle kunna användas lika bra av en sångelev som 
en av en idrottare. Jag tror att både visualiseringsövningar och triggers är något som elever, 
efter att ha fått guidning av sin lärare, skulle kunna få i läxa precis som att de får en sång att 
lära sig. Informant B pratade också om hur den arbetat med olika sorters mål i sin 
triathlonträning. Ett sådant arbetssätt skulle kunna hjälpa elever att hitta mer inre motivation 
och skapa en djupare känsla av meningsfullhet i sitt musicerande, tror jag. Kapitlet om mental 
träning inom idrott tar upp ytterligare några metoder som self-talk (Kahrović, Radenković, 
Mavrić och Murić 2014), övningar i self-compassion och mindfulnessträning (Cote, Baltzell 
& Diehl, 2019). Samtliga av dessa skulle lika gärna kunna användas av sångelever. De förslag 
på metoder och övningar som nämnts ovan är sådana som helst ska praktiseras kontinuerligt 
över tid för att ha bra effekt. Det finns också en del knep som kan hjälpa i, eller precis innan, 
skarpt läge när oron eller nervositeten lurar bakom hörnet. Ett sådant knep är att ta hjälp av 
sin kropp och använda power posing (Beilock, 2015). Detta nämnde även två av 
informanterna men formulerat med andra ord. Informant A pratar beskriver vad den har sagt 
till elever som har varit nervösa för att ställa sig på scenen: ”Be inte om ursäkt även om du 
känner dig såhär [visar] liten inuti”. Andra saker som kom upp i både litteratur och intervjuer 
var vikten av goda förberedelser för att eliminera orosmoment samt att det kan vara bra att 
stegvis utsätta sig för prestationssituationer i sin egen takt, om det är möjligt. Utmaningar 
med att införa mental träning i undervisning kan vara ett redan pressat schema och en 
omfattande läroplan att förhålla sig till. Kanske kunde en lösning på det vara att låta eleverna 
utföra det mesta av jobbet på egen hand mellan lektionstillfällena. Egentligen är det kanske 
det som till och med måste till om träningen ska ha någon effekt, med tanke på vad som 
nämnts i texten om kontinuitet och att mental träning är en färskvara (Hassmén, Kenttä & 
Gustafsson, 2009). 
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4.1.3. Effekter av träningen 

När vi har positiva förväntningar på något förstärks känslan av kompetens och eget 
inflytande. Detta har en lugnande inverkan och förstärker vår inlärning (Hüther, 1999; Spitzer, 
2003; Bauer, 2005, refererade i Bader–Johansson och Elmgren Frykberg, 2013). Kanske är 
det detta man kan få uppleva om man tränar visualisering inför en kommande prestation. 
Informanternas upplevda effekter av mental träning stämde överens med litteraturen som 
presenterades i bakgrundskapitlet. När Clark och Williamon (2011) undersökte effekterna av 
ett mentalt träningsprogram för musiker rapporterade studenterna som hade utfört 
programmet att de upplevde bland annat förbättrat självförtroende och en bättre kontroll över 
sin oro. Just minskad oro fanns med i resultatet på alla studier i bakgrundskapitlet där 
artikelförfattarna hade undersökt olika former av mentala träningsprogram och dess effekter. 
Samtliga tre informanter i denna undersökning vittnade om att mental träning hjälpt dem på 
fler områden än enbart det musikaliska eller idrottsliga, bland annat när det handlade om 
stress och sömnsvårigheter. En av dem pratade om att man klarar av livet och dess motgångar 
så mycket bättre om man är ”bottnad” i sig själv. Utifrån vad jag nu har läst och tidigare 
upplevt för egen del är jag ganska övertygad om att mental träning i någon form kan hjälpa 
till en bit på vägen för att hitta en sådan grundtrygghet. När det handlar om konstnärligt 
resultat pratade två av informanterna om hur det kan påverkas till det bättre om man lyckas 
hitta en avspändhet och koncentration innan ett framträdande. Koncentrationen i sig, menade 
C, ger ett ökat fokus på själva musicerandet. Samma informant berättade om ett konsertminne 
som hade gjort ett stort intryck på denne. C beskrev att det var ett skimmer runt hela 
konserten och menade att detta inte hade kunnat uppnås om inte sångarna som deltagit hade 
varit så närvarande som de var. Om de hade använt sig av någon mental träning vet jag inte 
men för en person som har svårt att befinna sig i medveten närvaro kan mental träning i någon 
form vara ett bra verktyg. 

4.2 Metoddiskussion 
Från början var tanken med detta arbete att jämföra en idrottstränare med en sångpedagog. 
Jag ville undersöka om, och i så fall hur, de arbetade med mental träning i sin verksamhet 
eller undervisning. Min förutfattade mening var att mental träning nästan alltid utgör en 
självklar del i processen att bli en bättre idrottare, även i yngre åldrar. I jakten på 
idrottstränare att intervjua insåg jag att det var svårare än jag hade trott att hitta en passande 
informant och jag bestämde mig för att tänka om. Jag var fortfarande intresserad av att på 
något sätt jämföra musicerande med idrottande och lyckades hittade en sångpedagog och en 
idrottsman som var villiga att ställa upp på varsin intervju. Arbetet tog ytterligare en vändning 
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när jag lydde min handledares råd att intervjua en professionell sångare. Detta för att få en 
mer musikalisk och konstnärlig prägel på undersökningen. Den ursprungliga tanken att 
jämföra mental träning inom idrott med mental träning inom musik fick ge vika för en studie 
av mer undersökande karaktär. Då jag var intresserad av att få ta del av mina informanters 
erfarenheter, tankar och idéer om mental träning och dess effekter passade kvalitativ intervju 
bra som metod. Genom att dessa tre personer så generöst delade med sig av sina erfarenheter 
och reflektioner fick jag ut mycket av intervjuerna trots att det var första gången jag gjorde en 
sådan här undersökning. Patel och Davidson (2019) och Trost (2010) var bra stöd i bokform. 
Jag anser att materialet som samlades in och sedan analyserades var tillräckligt för att uppnå 
syftet och svara på frågeställningarna. Vad gäller vidare forskning skulle det vara intressant att 
göra en större undersökning för att ta reda på om det verkligen är brist på mental träning på 
musikutbildningarna i Sverige och vad det i så fall kan tänkas bero på. Kan det vara så att 
behovet inte finns eller ses det förbi? Det skulle också vara intressant att följa en elevgrupp på 
gymnasiet eller i yngre åldrar som får utöva någon form av mental träning under längre tid. 
Då skulle man också kunna titta på eventuella negativa effekter av träningen vilket är något 
som det inte har forskats lika mycket på. 
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Bilaga 1  
Intervju med sångpedagog 
Berätta om dig själv och din bakgrund. 

Hur skulle du beskriva dina egna upplevelser av nervositet?  

Kan du beskriva dina kunskaper och erfarenheter inom mental träning? 
Är det något du jobbar aktivt med i din undervisning och i så fall hur? 

Vad har du för erfarenheter av nervositet och prestationsångest hos dina elever? 
Hur bemöter du det? Använder du dig alltid av samma metod eller anpassar du dig efter 
individen? 

Vad har du för upplevelser av elevernas förhållningssätt till kunskapskrav och betyg? Verkar 
det hämma eller gynna deras musicerande?  

Hur tror du att mental träning i någon form skulle kunna påverka elevernas arbete med att nå 
kunskapskraven i ditt ämne? Kan du ge några konkreta exempel? 

På vilket sätt tror du att mental träning skulle kunna påverka eleverna på fler områden än 
enbart det musikaliska? (Psykisk ohälsa, många elevers dåliga självkänsla) 

Skulle du kunna tänka dig att integrera mer mental träning i din undervisning? Finns det/går 
det att hitta utrymme i så fall? 

Har du något du undrar över eller något du vill tillägga?  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Bilaga 2  
Intervju med idrottsman 
Berätta om dig själv och din bakgrund. 

Hur skulle du beskriva dina egna upplevelser av nervositet?  

Kan du beskriva hur du jobbar/har jobbat med mental träning? Har du använt dig av någon 
särskild metod? 

Vad har du sett för effekter av din mentala träning i ditt idrottsutövande? 

Hur tror du att mental träning inom idrottsutövande kan påverka andra områden i livet? Kan 
du ge exempel på egna erfarenheter av detta? 

Tror du att idrottare och musiker kan utöva samma mentala träning eller behöver den anpassas 
beroende på yrke/uppgift? Motivera  

Om du var lärare, hur skulle du arbeta med mental träning för att förbereda eleverna inför 
olika prestationer såsom konsertframträdanden och prov?   

Vilka råd skulle du ge till lärare som vill börja integrera mental träning i sin undervisning?  

Har du några negativa erfarenheter av mental träning? Om ja: vilka? 

Har du något du vill tillägga?  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Bilaga 3  
Intervju med sångare och sångpedagog 

Berätta kort om dig själv och din bakgrund. 

Hur skulle du beskriva dina egna upplevelser av nervositet?  
Kan du berätta för mig om något specifikt minne av en situation då du upplevt rampfeber? 
(Känslor, tankar, reaktioner..) 

Hur skulle du definiera begreppet mental träning? 

Kan du beskriva dina kunskaper och erfarenheter inom mental träning? 
Är det något du jobbar aktivt med själv?  
Om ja: På vilket sätt? (Konkreta exempel på verktyg/metoder?) 
Om nej: Varför inte? 

Hur upplever du synen på nervositet bland professionella sångare och musiker? 
Följdfråga: Vad tror du att det (svaret) beror på? 

Anser du att synen har förändrats genom åren? På vilket sätt i så fall? 

Hur tror du att mental träning bidrar, eller skulle kunna bidra, till ett friare musicerande för 
dig?  

På vilket sätt tror du att mental träning skulle kunna ha en inverkan på fler områden i ditt liv 
än enbart det musikaliska/vid framträdanden? 

Vad har du för erfarenheter av nervositet och prestationsångest hos de elever du har arbetat 
med genom åren? Kan du beskriva hur du har bemött de med sådan problematik? 

Är mental träning något du har använt dig av i din undervisning? 
Om ja: På vilket sätt? 
Om nej: Varför inte? 

Har du något du undrar över eller något du vill tillägga? 
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