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Abstract 
 

Scenskräck – en ständig kamp mellan kropp och sinne. Denna studie berör en företeelse 

som kan komma att uppstå hos varje individ genom olika framträdanden på scen, 

nämligen scenskräck. Genom en kvantitativ undersökning har jag försökt få svar på hur 

elever kan komma att uppleva detta på en scen eller annat offentligt framträdande och 

svaren skiljer sig anmärkningsvärt ifrån elev till elev. 23 elever i årskurs 9 har fått 

besvara en enkät och som sedan i kombination med tidigare litteratur och forskning lett 

fram till mitt resultat. Resultatet presenteras och visar att för vissa kan scenskräck ge 

både psykiska och fysiska besvär i värsta fall. Därför är det viktigt att belysa detta 

problem och i vilken utsträckning det förekommer ihop att i tid kunna parera och i 

värsta fall reparera.  

 

Nyckelord 
 

Scenskräck, prestationsångest, stress, psyke, press, rampfeber, musik, 

scenframträdande 

 

Tack 
 

Jag vill tacka de lärare på skolorna som erbjöd mig att få komma dit och göra min 

undersökning. Sedan vill jag rikta ett extra tack till eleverna som ställde upp och tog sig 

tid till att svara på enkäten. Sist men inte minst förtjänar min handledare Martin Knust 

ett stort tack, då han har guidat mig genom mitt arbete med tips och idéer under resans 

gång.  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 3 

 

1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 4 

2 Syfte och frågeställning ________________________________________________ 5 

3 Metod ______________________________________________________________ 6 

 

3.1 Val av metod _____________________________________________________ 6 

3.2 Urval och genomförande ___________________________________________ 7 

3.3 Möjliga problem med reliabilitet och validitet ___________________________ 8 

3.4 Etiska överväganden _______________________________________________ 9 

4 Litteratur och tidigare forskning _______________________________________ 11 

 

4.1 Psyke, stress och konstnärlig frihet __________________________________ 11 

 

4.1.1 Vad är en emotion? ___________________________________________ 11 

4.1.2 Vad händer i kroppen när man är nervös? __________________________ 12 

4.1.3 Vad gör man åt rampfebern? ____________________________________ 13 

4.1.4 Stress och utveckling __________________________________________ 15 

 

4.2 Bokredovisning: The social and applied psychology of music _____________ 15 

 

4.2.1 Prestationsångest och droganvändning ____________________________ 15 

 

4.3 Lärande i musik – Barn och lärare i tongivande samspel _________________ 16 

 

4.3.1 Skapande som redskapsberoende aktivitet _________________________ 16 

4.3.2 Att skapa en meningsfull musikundervisning _______________________ 17 

4.3.3 Lärarens stöttande roll som samtalspartner _________________________ 18 

5 Analys _____________________________________________________________ 19 

6 Diskussion __________________________________________________________ 25 

7 Avslutningsvis ______________________________________________________ 28 

Referenser ___________________________________________________________ 30 

 

Bifogad enkät________________________________________________________31 



  
 

3 
 

1 Inledning 

 

Jag har mött många härliga människor och framför allt duktiga musiker, som lider av 

scenskräck vilket gör att de måste ta till t.ex. alkohol för att kunna slappna av. Det är ett 

tidlöst fenomen och det finns många professionella musiker som till och med har fått 

lägga ner sina karriärer på grund utav scenskräck. Detta går att läsa om bland annat i 

The social and applied psychology of music (North/Hargreaves 2008 s. 66).  

Från boken Rampfeber – och konsten att hanterna den av Kristina Davisson som är 

röstcoach och språkkonsult har jag valt ett citat som jag skulle vilja presentera nedan: 

 

Att ensam ställa sig framför andra människor och tala burkar toppa 

listorna på vad vi människor fasar allra mest för att göra. Vi är många 

som lider av rampfeber. Var fjärde person sägs vara drabbad. Ändå 

finns det förvånansvärt lite kunskap om ämnet (Davisson 2009, s. 10). 

 

 

Möjligheterna är idag oändliga för dagens artister. ”The sky is the limit, du kommer bli 

en stjärna bara du själv tar tag i det”. Men det är just det… Att ta tag i det, att våga, att 

övervinna rädslan och våga stå på scen! Orden klingar bra, men det är ibland lättare sagt 

än gjort och troligtvis har de flesta unga musiker fått höra dessa ord ett flertal gånger av 

media: Är du Sveriges nästa idol?  

 

I och med att fenomen likt Idol, att bli upptäckt på Youtube och andra sociala medier 

ökar har det antagligen lett till att chanserna också ökar, men i och med det också 

stressen. Stressen att kunna leva upp till de krav som ställs på artister på tv, i radio, på 

internet och ett samhälle där du redan måste ha hela ”paketet”, annars är du ingenting 

värd. Fler människor kan få ut sin musik på sociala medier, men ökar inte då 

konkurrensen? Nuförtiden är det t.ex. få band som blir ”signade” av ett skivbolag. Jag är 

själv artist och vet hur kämpigt det kan vara. Det känns som man står still och stundtals 

inte vet alls vart eller hur man ska gå vidare. Som musiker vet jag hur lätt det är att bli 

alltför självkritisk och nervös för att bli bedömd inför andra människor. Därför tror jag 

scenskräck är något vi alla kan relatera till.  
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1.1 Bakgrund 

 

Sedan jag varit liten har jag alltid älskat musik. Att sjunga med i låtar, mima till 

uppträdande i lilla melodifestivalen på skolan, medverkat i musikaler, teater, lärt mig 

instrument mm har känts naturligt. Idag många år senare håller jag på mer med musik 

än någonsin och kan nästintill leva på det. Att få hålla på med det som ligger en varmast 

om hjärtat, det vill säga förmedla musik och att få underhålla människor, är en 

obeskrivlig känsla. Jag har under mina år redan fått vara med om fantastiska 

musikaliska resor som jag är oerhört tacksam för. Jag har bland annat sjungit inför 1,5 

miljon svenska tittare på TV4:as bästa sändningstid, uppträtt nästintill varje helg i fyra 

års tid på många stora scener, ofta med flera tusentals personer i publiken, spelats 

frekvent i radio, placerat mig bra i stora svenska musiktävlingar och mött underbara 

människor. Varför jag skriver detta är för att ge en kort bakgrund om mig själv men 

också för att det är relaterat till mitt valda område. Scenskräck. Med det menar jag att i 

mitt yrke hade jag inte haft råd att lida utav scenskräck. Prestationsångesten har man till 

en viss del, då det ofta eller alltid är ett måste att leverera i underhållningsbranschen. 

Men jag låter den aldrig ta över och det är en viktig skillnad. Om det nu går att 

kontrollera den helt vill säga? 

 

När jag en gång i tiden började med musik tyckte jag det var rent ut sagt hemskt att 

ställa mig på scen. Magen knöt sig, halsen blev torr, jag mådde illa och det tog ganska 

många år innan det började kännas bekvämt på scen och inför en publik. Jag skulle 

därför vilja veta mer om området scenskräck, då jag vet hur nervöst det kan vara i 

början och att det inte alls är en självklarhet att bara gå upp på scenen och leverera. I 

skolan finns liknande situationer inom musikundervisningen. Man behöver motivation 

och ett bra lärandeklimat enligt min mening för att våga göra fel, för det kommer man 

göra. Det viktiga är bara att man vågar igen. Ett intressant citat från boken Rampfeber – 

Konsten att framträda under press (1998) skriven av Åke Lundberg som är läkare med 

specialinriktning på psykoterapi och även musiker med erfarenhet som violinpedagog: 

 

Det är min övertygelse att konsten att framträda under press snarare 

beror på en färdighet än på frånvaro av nervositet. Denna färdighet kan 

man, liksom andra färdigheter lära sig genom övning (Lundberg 1998 

s. 9). 
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2 Syfte och frågeställning 

 

 Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 9 beskriver och upplever 

scenskräck i samband med ensembleredovisning. 

 

Min nyfikenhet bottnar i att försöka få reda på hur mycket elever uppmärksammar 

scenskräck. Går det mycket tid till att förbereda sig mentalt? Var visar sig scenskräck 

(replokalen/grupptryck)? Det är också intressant att se om eleverna har några knep eller 

strategier för att förbereda sig mentalt och på detta sätt lyckas blockera det.  

Området är intressant i och med att mina personliga och tidigare erfarenheter av 

scenskräck väcker nyfikenhet. Jag tror att alla som har håller på med musik kan relatera 

till första gången de stod på scen och vad de kände då. Därför finns det säkert även 

många som kan hålla med om att stå på scen kan ha påverkat självförtroendet både 

positivt, men också negativt. Enligt mig och andra (se ovan Lundberg och Davisson 

t.ex.) finns det därför ett behov av studie som kan leda till intressanta svar. 

Nedan följer frågeställningar som jag anser relevanta för min undersökning. 

 

 I vilken utsträckning och hur upplevs känslan av scenskräck i samband med 

ensembleredovisning? 

 

 Har eleverna utvecklat egna strategier för att tackla scenskräck? 

 

 Kan det påverka deras framträdande i den mån att de väljer att inte uppträda? 
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3 Metod 

 

Nedan kommer jag redogöra vilka metoder som använts för att insamla data till 

undersökningen. I inbördes ordning tas val av metod upp och motiveras. Sedan 

presenteras urval och genomförande. Alltså svar på hur skolor och klasser har valts ut, 

följt av reliabilitet och validitet. Sist tas det även upp vilka etiska överväganden som har 

gjorts. 

 

Böckerna som jag använt för att förbereda min enkät är Kvantitativ metod från början 

av Annika Eliasson (2013), Enkät-boken av Jan Trost (2012) och Enkäten i praktiken – 

en handbok i enkätmetodik av Göran Eljertsson (2005). 

 

3.1 Val av metod 

 

Jag har i min undersökning efter att ha studerat tidigare studier och läst på inom 

området, beslutat att använda mig utav av en enkätundersökning. Då det känns relevant 

och framför allt realistiskt, när mitt mål är att försöka få en stor svarsfrekvens i hopp att 

kunna se likheter, men också olikheter inom området.  

 

I en intervjuundersökning där flera elever skulle behöva intervjuas för att få fram 

tillräcklig data, skulle bli alltför tidskrävande (boka träffar, transkribering, 

intervjufrågor, tillstånd) plus att vid en intervjuundersökning skulle jag även velat 

intervjua lärare för att få deras perspektiv på området, men också för att se om och hur 

det skiljer sig ifrån elevernas syn på scenskräck.  

 

Valet föll därför på en kvantitativ undersökning och i form av en gruppenkät. Enligt 

Göran Ejlertsson är tanken med gruppenkäten att kunna distribuera den till en grupp av 

elever, t.ex. i ett klassrum och på detta sätt både se hur många som svarar och kanske 

viktigast av allt, se att ingen konfererar med klasskamraten bredvid (Ejlertsson 2005, s. 

10). Det går att utforma sin enkät med frågor och svarsalternativ som blir samma för 

alla som svarar, för att i sin tur få tydliga resultat. Förhoppningsvis tolkar eleverna 

frågorna på samma sätt. Vid en intervju kan personen man intervjuar dessutom bli 

påverkad vare sig han eller hon vet om det eller icke, beroende på hur intervjuaren 

ställer sina frågor och följdfrågor (Ejlertsson 2005, s. 11–12). Detta ville jag undvika 
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eftersom området scenskräck kan uppfattas som en relativt privat fråga för individen 

som svarar och i mitt fall kändes därför en enkät mer passande med tanke på dess 

anonymitet. Dock finns det också nackdelar och en av dem kan vara att antalet frågor är 

aningen begränsat i en enkät och det kan bli svårt att få en fördjupad bild av ett specifikt 

område (Ejlertsson 2005, s. 12). I ett försök att ändå nå en viss fördjupning inom 

området med mina frågor, valde jag att ha med flersvarsfrågor. I enkäten fanns också 

svarsrutor som kunde ge eleverna en chans till att skriva kommentarer och på detta sätt 

kan det fungera som en hybrid mellan enkät och intervju.  

 

I tidigare examensarbeten går det att se hur de använt sig av kvalitativa undersökningar, 

om scenskräck och då det finns för- och nackdelar med båda (se Ejlertsson 2005, s. 11–

12) därför föll valet på enkäter, för att se om min undersökning kan komma att leda till 

andra resultat. Det var också relevant att titta på tidigare forskning inom samma område 

i och med att frågorna skulle utformas. I och med detta sätt fick jag idéer till mina 

enkätfrågor och som Ejlertsson också menar finns det flera fördelar, såsom att inte 

behöva ”uppfinna hjulet på nytt”, utan kunna ta hjälp av frågor som redan finns, men 

också för att kunna använda dessa frågor till att senare jämföra (Ejlertsson 2005, s. 17). 

 

3.2 Urval och genomförande 

 

Urvalet utgick från att jag kom i kontakt med en lärare via telefon och jag känner även 

denna lärare sedan innan. Efter att vi samtalat kom vi överens om att jag kunde få dela 

ut min enkät i hans klass. Skolan är en högstadieskola i Småland och jag var hos en 

klass på 23 elever. Jag hade tidigare haft kontakt med flera lärare via mail och telefon i 

början av mitt arbete och fick svar tillbaka ifrån relativt många.  

 

Eftersom jag hade fått möjlighet att besöka skolan och dela ut enkäten till klassen, kan 

man se detta urval som ett ”klusterurval” menar Trost (2012). Då väljer man ut en grupp 

av respondenterna för att det realistiskt ska gå att genomföra. Skulle man istället velat 

dela ut enkäten till flera klasser kan det lätt bli oöverstigligt (Trost 2012, s. 36) 

 

I samråd med läraren kom vi sedan överens om tid och datum för besöket kl 08.40 

2015-01-22. När eleverna kom in i klassrummet gav jag all nödvändig information om 

undersökningen. Jag började med att presentera mig själv, berätta hur enkäten skulle gå 
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till och vad den skulle komma att användas till.  Mina enkäter bestod utav två sidor och 

skrevs ut och kopierades upp till antalet som behövdes. Varje enkät innehöll 10 frågor. 

Själva utformningen av enkäterna skapades i Office 365 Word och med hjälp av en 

enkätmall. Efter lite informationssökande gick det alldeles utmärkt i detta program. I 

enkäten fanns Ja och Nej frågor, flersvarsfrågor och svarsrutor. Innan enkäten var klar 

utfördes en pilotstudie med ”testpersoner”, för att kunna se om den var tillräckligt tydlig 

att förstå och om det tog cirka tio minuter att svara, vilket var mitt mål.   

 

3.3 Möjliga problem med reliabilitet och validitet 

 

I boken Enkäten i praktiken pratar Ejlertsson (2005) om bortfall och i och med att jag 

delade ut enkäterna och fick svar samma dag, kunde faktorn att någon inte svarar i tid 

elimineras. Om det nu skulle vara någon eller några elever som vägrade svara på 

enkäten skulle det kallas för externt bortfall. Skulle det även vara att någon missat 

enstaka frågor i själva enkäten benämns det som internt bortfall (Ejlertsson 2005, s. 

125).  

 

Vid utformningen av en enkät, är det viktigt att anpassa språket för att det ska bli 

tolkningsbart av den målgrupp man vänder sig till. Alltså är målgruppen ungdomar och 

då kan det hjälpa att rådfråga någon i samma ålder. Detta för att på bästa möjliga sätt 

undvika att frågorna misstolkas (Ejlertsson, 2005, s. 52).  

Nedan lyder ett citat ur boken Enkäten i praktiken:  

 

Vid en enkätundersökning uppstår alltid frågan, huruvida de erhållna 

resultaten är korrekta, dvs. om de med tillräcklig säkerhet mäter någon 

viss variabel. En följd av dessa funderingar är naturligtvis frågan om 

vad enkätundersökningens resultat egentligen representerar (Ejlertsson 

2005, s. 99). 

 

Vad ska vi mäta och kan man verkligen mäta det? Hur kan man skapa frågor för alla 

och att dem uppfattar de på samma sätt? Alltså har vi ställt frågan fel eller om inget har 

valt att svara, är vårt resultat inte mycket värt (Eljertsson, 2005, s. 99).   
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Det gäller också att skilja på begreppen validitet och reliabilitet. Med det första 

begreppet validitet menas det hur en fråga kan mäta det som den är till för att mäta, 

d.v.s. att frågorna måste framställas på ett sätt att det inte kan misstolkas, utan kan 

komma att mäta det som man verkligen söker svar på. Medan reliabilitet avser hur ett 

flertal mätningar kan ge samma resultat och även här spelar frågorna en viktig roll. Är 

de skrivna på ett slarvigt sätt, kan det förekomma en hel del slumpvariation i 

enkätsvaren (Ejlertsson, 2005, s. 102).  

 

3.4 Etiska överväganden 

 

I boken Enkäten i praktiken talar Ejlertsson (2005) om fyra krav som bör belysas vad de 

gäller forskningsetiska principer. Dessa fyra är: 

 

 Informationskravet. Med detta menas att dem som ska delta ska vara väl 

informerade om enkätundersökningen och om syftet och att deltagandet är helt 

frivilligt, med möjlighet att avbryta när som helst. 

 

 Samtyckeskravet. Deltagarna samtycker om de vill svara och inga 

påtryckningar får ske ifrån den som gör undersökningen. 

 

 Konfidentialitetskravet. Ingen utomstående ska kunna identifiera dem som 

deltagit i undersökningen. Enskilda individer ska kunna svara helt tryggt. 

 

 Nyttjandekravet. De uppgifter som samlats in får endast användas i ens egen 

forskning och icke i andra sammanhang (Ejlertsson 2005, s. 30). 

 

För att det ska ha gått etiskt riktigt till, har jag därför försökt att noga följa dessa punkter 

i skapandet av min enkät. Därför stod det tydligt i min enkät vad den skulle handla om 

och att all medverkan är frivillig och att man som elev har möjlighet att avbryta när man 

vill. Sedan beskrevs det vad den skulle komma att användas till och att all medverkan 

skulle hanteras med största vikt på elevens anonymitet. Längst ner fanns min mailadress 

och information om att vill man ta del av forskningen kommer det finnas möjlighet till 

detta. Avslutningsvis poängterades återigen anonymiteten i slutet av enkäten och en 

tackavslutning till alla elever, för att de tog sig tid och ställde upp.  
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I min enkät försökte jag eftersträva att inga personliga eller känsliga frågor skulle ställas 

då Ejlertsson skriver att man bör undvika vissa typer av frågor. Det gäller frågor som 

kan bedömas som känsliga, närgångna eller påträngande (Eljertsson, 2005 s. 30). 
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4 Litteratur och tidigare forskning 

 

4.1 Psyke, stress och konstnärlig frihet 
 

Här kommer jag gå igenom bakgrund och de teorier som jag byggt min forskning på 

och den första boken som presenteras heter Psyke, stress och konstnärlig frihet – En 

ansats till en yrkesmusikalisk psykosomatik skriven av Roland S. Persson (1996) som är 

psykolog och musikpedagog, men har också erfarenhet som musiker. 

 

4.1.1 Vad är en emotion? 

 

Alla som någon gång stått på scen eller talat inför en publik vet att det kan vara väldigt 

känsloladdat, med höga förväntningar på sig själv som följd. Vi har nedärvda biologiska 

mönster som vi följer i en sådan utsatt situation och jag vill därför belysa detta i min 

undersökning för att skapa förståelse hur kroppen och vi människor fungerar under 

press. Detta talar även Persson om i inledningskapitlen av boken genom att beskriva 

begreppet emotion. I vårt vardagliga tal kan vi beskriva hur vi mår t.ex. glad, ledsen, 

arg, uppgiven. Han menar då att vi sällan använder begreppet eller ordet emotioner för 

att beskriva vad vi känner, utan vi beskriver istället våra känslor med andra specifika 

ord. Persson belyser också att ”känsla” är ett begrepp som kan tolkas på ett flertal sätt, 

då han talar om att ”känslan” för en musiker kan betyda mer än bara ett sinnestillstånd. 

Det kan också uppfattas som att man har en medfödd talang inom ett musikaliskt 

område. Persson förklarar också i boken Psyke, stress och konstnärlig frihet att inom 

vetenskapen använder man sig ofta av begreppet emotioner, istället för alla ord som 

bygger på en känsla eller känslor (Persson 1996, s. 8). Persson försöker förklara vad en 

emotion är och det gör han med hjälp av Plutchik, som ser en emotion som en kedja av 

händelser som börjar med att vi t.ex. märker att vi kan vara i fara, detta kallar han för 

(Situationen). Sedan bedömer vi situationen som hotande (Bedömningen). Vilket kan 

göra att vi upplever rädsla (Känslan). Som i sin tur leder till att vi instinktivt gör något 

(Åtgärd). Eftersom vi vill sätta oss i säkerhet (Resultatet) (Persson 1996, s. 10).   

 

Modell av Plutchik Emotionsbegreppet som en process bestående av flera komponenter 

 

Situation     Bedömning     Känsla        Åtgärd             Resultat 
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Hot                 Fara                   Fruktan         Attack                 Säkerhet 

”                     ”                         ”                   Flykt                    ” 

Förlust            Isolering            Sorg             Rop på hjälp        Assistans              

 

Författaren beskriver utifrån denna modell kortfattat att t.ex. ett djur har två möjligheter 

vid fara. Det första är att fly, medan det andra är att försvara sig. Människor fungerar 

likadant i sådana situationer menar Persson, men med skillnaden att vi människor kan 

välja att inte göra något alls av de två alternativen. Vi kan nämligen gå emot mönstret 

och även om det kan bli jobbigt att bryta detta, kan det vara fullt möjligt. Persson menar 

att denna ”inbyggda” reaktion som finns i våra instinkter spelar en central roll för att vi 

ska kunna förstå scenskräck och rampfeber. Alltså kan vi också träna bort sådana 

mönster (Persson 1996, s. 9).  

 

En psykolog som specialiserat sig inom musikalisk yrkesmedicin och som var en av de 

första att göra det är Paul Lehrer och han nämns också i boken Psyke, stress och 

konstnärlig frihet. Han menar att de reaktioner som vi använder oss av och som är 

nedärvda, inte är gjorda för att kunna hantera den påfrestning som ett 

konsertframträdande kan framkalla. Det Lehrer menar, kallar Persson för reaktionen 

”fight-or-flight response”. Instinkten att fly eller slåss kan uppstå när vi ska framträda. 

Persson menar också att det går att liknas med att vi strävar efter en slags social 

överlevnad. Med det menar han att om man blir bedömd finns det stor chans att 

självkänslan kan få sig en törn, om bedömningen är alltför kritisk och vice versa. Är det 

däremot god kritik kan det vara positivt och gynnande (Persson 1996, s. 10). 

 

4.1.2 Vad händer i kroppen när man är nervös? 

 

Persson skriver i sin bok Psyke, stress och konstnärlig frihet att även då vi kan 

bestämma vad som är fara och icke fara för vårt liv, påverkar ändå våra 

reaktionsmönster som vi har nedärvda oss vid en situation. Han skriver att den faran kan 

te sig både fysisk eller psykosocial. Alltså att samma känsla vi får i kroppen när vi är 

nervösa och står på scen, kan liknas vid den reaktion vi skulle få om vi står inför en 

flock med vargar. Skillnaden beror då såklart på hur stark denna reaktion skulle visa sig 

i scenskräck kontra vargflock (Persson 1996, s. 14). Persson visar i ett försök att 
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beskriva den psykofysiologiska reaktionen som sker i vår kropp med hjälp av David 

Fontana. Fontana ser i sin tur detta som en process. En process som kortfattat gör 

kroppen redo vid fara. T.ex. utsöndras stresshormoner i kroppen som ökar puls, 

blodtryck och höjer blodsockerhalten. Sedan börjar levern att producera ut mängder av 

kolesterol för att kroppen ska få extra näring till de stora muskelgrupperna. Kroppen har 

också förmågan i detta läge att se till att vissa organ prioriteras och kan på detta sätt 

fördela energi dit där det krävs mest. Vi svettas även för att inte riskera överhettning. 

Detta plus en hel del annat som sker i kroppen inför en uppfattad farosituation, gör att 

det inte blir svårt att förstå vilka konsekvenser det kan få för t.ex. en elevs 

scenframträdande, menar Persson (Persson 1996, s. 15). Det är alltså en förklaring för 

de fysiska stressymptom som scenskräck skapar. 

 

Från att nu mer eller mindre klargjort att nervositeten är något som vi gärna skulle vilja 

undvika, tas det även upp i boken att om vi däremot inte upplever nervositeten riskerar 

framträdandet bli lidande ändå. Här hänvisar Persson till Joseph B Oxendine som är 

professor i hälsa och psykologisk utbildning. Oxendine menar att vi faktiskt behöver nå 

en viss nivå utav spänning för att kunna prestera och att detta kan liknas med 

idrottsvärlden, där det är extra viktigt då man behöver styrka och uthållighet inför en 

tävling. Alltså att det är viktigt att ”vara på tå” (Persson 1996, s. 15). 

 

4.1.3 Vad gör man åt rampfebern? 

 

Precis som vår musiksmak är individuell menar Persson att det inte finns några givna 

mallar för att hantera press som kan användas då personer har olika rädslor inför 

framträdanden. I en studie som genomfördes för att se hur många elever som har 

problem direkt kopplat till scenskräck utav R. B. Wesner med hjälp av kollegor. Fann 

de att 16.1 % upplever att scenskräck har direkt orsakat problem och att det påverkat 

deras yrke inom musik (Persson 1996, s. 16).   

 

Det finns därför olika interventionsstrategier som Persson väljer att kalla det. Alltså 

olika medel för att hantera scenskräck. Även han menar också att det finns mycket 

gemensamt med idrottsvärlden och vetenskaper inom psykologi och medicin. Ett 

faktum är att inom idrotten finns det ett mycket mer fördjupat och dokumenterat 

spektrum, än om man jämför med forskning inom musik och hantering utav scenskräck.  
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Persson visar en tabell som beskriver överskådligt de olika interventionerna som kan 

tillämpas för att minska nervositet och stress. De fyra är: kognitiv, somatisk, 

beteendemässig och farmakologisk intervention. Han menar att dem oftast tillämpas i 

symbios snarare än var för sig i praktiken och de är till för att ändra negativa 

tankemönster som kan leda till stress och nervositet (Persson 1990, s. 18).   

 

Tabell   

Huvudgrupper av interventionsstrategier för scenskräck 

 

Grupp                                                   Behandlingskaraktär 

 

Kognitiv intervention                             Förändring av vissa tankemönster 

Somatisk intervention                            Avslappningsträning 

Beteendemässig intervention                 Förändring av vissa beteenden  

Farmakologisk intervention                   Medicinsk behandling av symptom (Persson 

1996, s. 18). 

 

För att kort redovisa var och en, fokuserar den kognitiva interventionen på att man ska 

precis som modellen beskriver, försöka ändra sättet man tänker på inför en situation och 

på detta sätt kanske få bort sina ”spärrar”. De somatiska interventionerna däremot, 

menar Persson ska verka omvänt. D.v.s. att inte alls jobba med psyket på samma sätt, 

utan där är istället avslappning det essentiella. Den tredje interventionen handlar mer 

om att utsätta personen för själva scenen och den obehagliga känslan. Persson förklarar 

att han tror att det sistnämnda är det vanligaste och i och med det menar han att många 

lärare tror att tvinga upp elever på scen är det bästa, för att ju mer de tränar desto bättre 

blir dem. Detta håller han med i delvis, men han menar att det bästa sättet att vänja sig 

är med hjälp av progressivitet. Det är alltså kanske viktigare att fokusera på vilket 

framträdande man gör, snarare än att bara mängdträna. Den sista interventionsgruppen 

är den som innefattar medicinsk behandling. Där man försöker försvaga symptomen. 

Inom denna grupp är personen mer rädd för vad som kan hända efter situationen och 

vilka konsekvenser det kan få, snarare än själva situationen de är i (Persson 1996, s. 20). 

Personligen tycker jag att fokus bör ligga på den kognitiva interventionen, alltså det 

förebyggande arbetet och den beteendemässiga interventionen. Eftersom dessa två 

metoder är relevanta och vanligt förekommande inom musikundervisning i skolor.  
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4.1.4 Stress och utveckling 

 

Persson beskriver också om när man som elev är mest utsatt för kritik och det gör han 

genom att referera till Rosamund Shuter-Dyson och Clive Gabriel. De förklarar att 

mellan åldern 12 och 17 år sker det största skillnaderna om man ser till utvecklingen av 

känslor, personlighet och sättet att få utlopp för dessa. Musiken kan då spela en stor roll 

i detta identitetssökande och det menar också Eriksson (Persson 1996, s. 52). Persson 

bygger vidare på detta resonemang och förklarar att om man inte får stöd i sitt 

musikskapande eller musikeridentitet som han kallar det, finns det risk att eleven 

förlorar sin kreativitet och impulser. ”Dessa kan hjälplöst ha drunknat i 

rollförvirringen” (Persson 1996, s. 52). I boken Psyke, stress och konstnärlig frihet 

nämns även Josselson som menar att utvecklingen av en individ beror på mer än bara 

dess egna förändringar. Han menar att eleven behöver erkänsla, alltså att pedagogen 

finns med under resan och stöttar. Det talar även Manturzewskas om då han visar att 

inlärningsförmågan sker som effektivast i de tidigare åldrarna 6 till 14 år (Persson 1996, 

s. 53). 

 

4.2 Bokredovisning: The social and applied psychology of music     

 

Jag har valt delar ur The social and applied psychology of music till min undersökning. 

Den är skriven av Adrian North, professor i psykologi och David Hargreaves, professor 

i utbildning. Adrian North och David Hargreaves lyfter fram fakta om utvecklingen av 

musik och dess påverkan och pressen det kan leda till. North och Hargreaves talar även 

om att användandet av droger, men att det inte förekommer i den utsträckning som man 

kan tro. Jag kommer kortfattat redovisa detta nu för att få en förståelse att även 

professionella musiker kan vara drabbade av scenskräck och söka medel för att 

undkomma fenomenet.  

 

4.2.1 Prestationsångest och droganvändning   

 

Precis som i boken Psyke stress och konstnärlig frihet av Roland Persson tar The social 

and applied psychology of music upp fenomenet scenskräck. North och Hargreaves 

menar att även om den fysiska delen kan ställa till besvär vid ett uppträdande t.ex. svårt 

att få fram rösten, finmotoriken fungerar inte, svårt att andas. Vilket kan påverka oss, 
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men ofta inte är den huvudsakliga källan. Istället är det ofta de psykiska besvären som 

är vanligast och mest påtagliga för musiker.  

 

Vilka lider då av prestationsångest? Enligt North och Hargreaves kan vem som helst 

påverkas av det. I en studie utförd av Wesner, Noyes och Davis där man undersökte hur 

många som upplevt svårigheter med framträdanden på grund utav scenskräck hade 61 % 

av 302 musiker upplevt vissa svårigheter. medan 41 % hade upplevt en försvagning av 

deras färdigheter och detta var då relaterat till scenskräck på ett eller annat sätt 

(North/Hargreaves 2008, s. 66).  

 

Som rubriken lyder för det här kapitlet tar även författarna upp användningen av droger 

relaterat till scenskräck. De menar att det råder en uppfattning om att användandet av 

droger är större än vad det egentligen är. Dock finns det inte mycket forskning inom 

detta område. North och Hargreaves visar dock undersökning gjord utav Wills och 

Cooper, där man frågade om pop musiker någonsin använt sig av droger. Det visade sig 

att 30 % hade någon gång testat. Andra exempel av droger visade lägre siffror. Fler 

undersökningar visade också låga siffror vad det gäller droganvändning menar North 

och Hargreaves. Det verkar alltså råda någon stereotyp bild av hur musiker ska vara, 

snarare än hur de egentligen är (North/Hargreaves 2008, s. 69). 

 

4.3 Lärande i musik – Barn och lärare i tongivande samspel  

 

4.3.1 Skapande som redskapsberoende aktivitet  

 

Den tredje boken jag använder mig av är Lärande i musik skriven av Cecilia 

Wallerstedt, docent inom pedagogik och forskare för musik och lärande, men också 

lärande i relation till medier och teknik, Pernilla Lagerlöf, doktorand i barn- och 

ungdomsvetenskap och Niklas Pramling, som är professor i pedagogik. Dessa författare 

är verksamma vid Linnécentret för forskning om lärande och medier (LinCS) vid 

Göteborgs Universitet. Boken Lärande i musik börjar med ett citat som jag har valt att 

ta med i min undersökning: 

 

I vardagslivet kallar man allt som är overkligt, allt som inte svarar mot 

verkligheten och på så vis inte kan ha någon allvarlig praktisk 

betydelse, för föreställning och fantasi. Men i själva verket är fantasin 
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grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och 

möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet 

(Vygotskij 1995, s. 13). 

 

Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling menar att skapandet är det viktiga och det centrala 

inom ämnet musik. I kursplanerna står punkt för punkt vad eleverna ska kunna. Redan i 

tidig ålder ska elever lära sig att kunna nå ut med vad som kallas ”ett estetiskt uttryck”. 

Redan i årskurs tre menar man att barn ska kunna hantera enklare skapande och i årkurs 

sex lägger man ytterligare till att de ska kunna använda digitala verktyg och begrepp 

såsom rytm, klang, tonart mm (Wallerstedt/Lagerlöf/Pramling 2014, s. 10). Författarna 

menar att det är stor press på eleverna, för att alla måste kunna olika instrument och 

alltså inte bara de som håller på med musik på fritiden. Detta går att koppla till 

scenskräck då eleverna hela tiden bedöms och betygskriterierna måste uppfyllas, vilket 

sätter stor press redan i tidig ålder. 

 

4.3.2 Att skapa en meningsfull musikundervisning 

 

Enligt Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling råder det en lite ”gammaldags syn” på 

musikundervisning. De menar också att det blir problematiskt när elevers tidigare 

erfarenheter de lärandes perspektiv, kanske inte överensstämmer med vilka kunskaper 

de bör kunna enligt lärare och det kallar de i boken för lärarnas perspektiv. De lägger 

stor vikt i att påtala att det är läraren som spelar dem viktiga rollen som antingen leder 

till ett framgångsrikt lärande eller inget lärande alls. Alltså att läraren behöver skapa 

förutsättningar för lärande, genom att stötta och möta elevernas behov. Wallerstedt, 

Lagerlöf och Pramling pekar dock på att i dagsläget ligger fokus mer på vad eleverna 

ska ”bocka av”, snarare än hur eleverna ska stöttas, utvecklas och utmanas. 

(Wallerstedt/Lagerlöf/Pramling 2014, s. 75). Detta tolkar jag som att läraren i de bästa 

av världar ska stötta eleverna och kanske på detta sätt förebygga scenskräck. Eftersom 

det är lärarens uppgift att eleven vågar och utvecklas och kan gå att bedöma. 

 

Ser man till undervisningen i de högre årskurserna är fokus inriktat på 

ensembleundervisning. Detta kallar författarna för traditioner som är inarbetade och 

befästa sedan lång tid tillbaka. De menar att det hela ”bottnar i en organisatorisk idé om 

att alla lär sig samma sak på samma gång” (Wallerstedt/Lagerlöf/Pramling 2014, s. 75). 

Detta menar även Söderman då skolan i sig är konservativ och ogillar förändring, då 
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samma metoder används om och om igen. Skolan får också ofta kritik om att den lever i 

sin lilla ”bubbla” och att den saknar anknytning till verkligheten 

(Wallerstedt/Lagerlöf/Pramling 2014, s. 76).  

 

4.3.3 Lärarens stöttande roll som samtalspartner 

 

Som tidigare nämnts menar författarna att läraren är det centrala för att eleverna lär sig 

något inom ett ämne. I kapitlet lärarens stöttande roll som samtalspartner, lyfter det 

fram vilken skillnad det kan göra bara vi får lite uppmuntran, stöd och handledning. 

Oftast klarar vi då mer än vi någonsin trodde var möjligt (Wallerstedt/ 

Lagerlöf/Pramling 2014, s. 99). I boken Lärande i musik tar de upp ett välkänt begrepp 

och metafor inom det sociokulturella perspektivet, nämligen ”scaffolding” av Wood, 

Bruner och Ross. Där de beskriver begreppet som en byggnadsställning. Detta kopplas 

till en lärare och en elev, där läraren guidar och handleder. Men i och med att tiden går 

och eleven lär sig mer och mer, tar man sakta men säkert bort byggnadsställningen. Lite 

som att ta bort stödhjulen på en cykel (Wallerstedt/Lagerlöf/Pramling 2014, s. 99). 

Alltså ska lärarens mål vara att ge eleven de kunskaper som krävs för att stå på egna ben 

och våga framträda med sin kunskap i samhället.  
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5 Analys 

 

5.1 Hur, var, när har du upplevt scenskräck? 

 

Nedan kommer resultaten av enkäterna att presenteras. Jag har valt att dela in dem i 

olika teman för att underlätta för läsaren och få ett relevant sammanhang. Materialet 

kommer lyftas fram i löpande text, ibland med hjälp av diagram för att ytterligare 

förtydliga mina resultat. Frågorna följer nedan i numerisk ordning. Vikten i denna 

kategori ligger på var eleven upplever scenskräck, men också hur ofta och var det 

upplevs som mest. Inom varje tema bygger frågorna på varandra.  

 

Fråga 1. Har du upplevt scenskräck någon gång? 

 

Fråga 1 var en Ja och Nej fråga. Svarade man ja kunde man fortsätta att svara på alla 

resterande frågor, medan dem som svarade nej fick hoppa till fråga 10. Därför att fråga 

1 tog upp om man upplevt scenskräck någon gång och då det är essentiellt att få svar på 

det först. De andra frågorna är ”följdfrågor” för dem som har upplevt det.  

 

Som North och Hargreaves tar upp kan vem som helst drabbas av scenskräck 

(North/Hargreaves, 2008, s. 66). Detta visade sig sedan bli ett resultat som talar för sig 

själv då majoriteten av eleverna hade någon gång upplevt scenskräck i ämnet musik. 

Hela 87 % svarade Ja på fråga 1. Att uppleva scenskräck är därför vanligt för en stor 

majoritet av de som svarade medan att inte ha upplevt det är undantaget.  

 

Fråga 2. När/hur ofta upplever du det? 

 

Det var även eftersträvbart att söka svar på hur ofta man upplever scenskräck. Därför 

ställde jag frågan där eleven kunde välja olika alternativ beroende på vilket de kände 

stämde in bäst. Här var svaren nästintill enhälliga, fast på två olika alternativ. 

Alternativen var: Väldigt ofta, Ofta, Sällan eller Aldrig och nästan hälften av eleverna 

valde att de upplever scenskräck Ofta, medan den andra och resterande hälften valde 

Sällan. Få elever valde Väldigt ofta och Aldrig. 
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Fråga 3. Var upplever du det? 

 

När jag sedan hade fått reda på om de hade upplevt och hur ofta de hade upplevt 

scenskräck, leder det mig vidare till nästa fråga som handlade om var upplever eleven 

scenskräck? På denna fråga fanns det flera möjliga alternativ. Det fanns även chans att 

välja ”annat” om eleven tyckte att någon scen eller miljö fattades.  

 

Här gick det tydligt att se vad som eleverna tyckte var vanligast förekommande och det 

var på själva scenen. Alltså den scenen inför en publik upplevdes man känna scenskräck 

oftare än vad man gjorde i t.ex. övningsrum eller annat. Klassrummet visade sig komma 

på andra plats.  

 

5.2 I vilken utsträckning har det påverkat? 

 

Nu kommer jag redovisa den andra delen av enkäten om hur eleverna har upplevt 

scenskräck och därför ligger fokus här på hur eleverna anser att det har påverkat dem 

och vilka känslor det väckt hos eleven. 

 

Fråga 4. Har det hänt att du inte vågat uppträda tack vare scenskräck? 

 

Jag försökte med hjälp av min enkät få svar på om det blivit ett utbrett problem som lett 

till att elever valt medvetet att inte uppträda på grund utav prestationsångest och rädslan 

för vad som kan gå fel. Det visade sig att 35 % hade valt att avbryta eller inte gå upp på 

scen, tack vare scenskräck. 40 % svarade att det nästan inte hade vågat, då deras 

scenskräck varit väldigt påtaglig. Kort efter kom de elever som inte känt av att det är 

jobbigt att gå upp på scen och de motsvarade 30 % av de som svarat. 

 

Diagrammet visar om scenskräck kan ha hindrat eleven från att uppträda 
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Det är alltså ett allvarligt problem för undervisning inom musik. 

 

Fråga 5. Hur har du känt dig, om du har upplevt scenskräck? 

 

För att ta reda på hur eleven känt vid ett specifikt tillfälle använde jag mig utav en 

flervalsfråga där ett antal känslor fanns att välja på. Några av de känslor som gick att 

välja var: stress, rädsla, nervositet osv. Dessa känslor eller emotioner skriver Roland S. 

Persson om i sin bok Psyke, stress och konstnärlig frihet (Persson 1996, s. 9) Det är 

också där jag har hämtat dessa begrepp. Persson hänvisar även i boken till Plutchiks 

emotionsbegrepp som en process, ”fight or flight response” fenomenet (Persson 1996, s. 

10). Detta för att få en förståelse för vad som händer när eleven känner som han eller 

hon gör. 

 

Ser man till resultatet för denna kategori upplevde majoriteten i klassen att nervositet 

var den vanligaste känslan eller emotionen som de upplevde. Medan resten var jämnt 

fördelade på de andra känslorna såsom panik, stress och rädsla. 

 

Modell för vilka känslor elever upplever i samband med scenskräck  

 

Panik                  Stress                    Rädsla               Nervositet            Annat      

 

6 elever          6 elever           6 elever           15 elever 0 elever 

 

0%
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15%
20%
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Ja Nästan Nej
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Fråga 6. Vilka av dessa situationer upplever du ge dig mest 

prestationsångest? 

 

Då jag i tidigare fråga försökte få reda på var man upplever scenskräck, alltså själva 

rummet eller miljön. Menar denna fråga istället att ta upp vilka faktorer det är som 

påverkar. Är det publiken, klasskamrater osv. Den situation som eleverna upplevde ge 

mest scenskräck var alternativet att uppträda inför en publik och det tyckte majoriteten 

60 %. Något färre tyckte att uppträda inför klassen var jobbigt. Näst sist kom att 

alternativet uppträda inför en lärare och allra sist alternativet ”annat” och det var det 

ingen som valde. 

 

Fråga 7. Har du upplevt prestationsångest på samma sätt i andra ämnen än 

musik? 

 

Denna fråga ställdes i stort sätt av nyfikenhets skäl. Jag valde att inte utveckla den 

speciellt mycket mer då den går utanför mitt valda område. Men jag ville ända passa på 

att ställa frågan när jag ändå hade en enkät för att få ett svar. Ett svar som ändå kanske 

kan komma att relateras till min forskning, beroende på vad svaret blir. Hade nämligen 

svaret blivit att eleverna upplever scenskräck bara i ämnet musik, hade det varit väldigt 

intressant att veta varför just i musik. Dock blev inte svaret detta utan 75 % av eleverna 

kände av det i andra ämnen också och bara 25 % hade inte gjort det utav de 20 elever 

som svarade ja på fråga 1. Det verkar alltså finnas en musikspecifik scenskräck. 

 

5.3 Har du några strategier/knep att ta till? 

 

Tredje delen av enkäten behandlar området förebyggande strategier och övriga 

tankar. 

 

Fråga 8. Är det bra att vara lite nervös innan ett framträdande? 

 

En majoritet av 70 % tycker att man inte ska vara nervös innan ett framträdande. 

Oxendine däremot menar att man vill nå en optimal spänning, för att vara ”redo” inför 

t.ex. ett framträdande (Persson 1996, s. 15). 



  
 

23 

Fråga 9. Har du några strategier för att inte bli nervös på scen? 

 

Istället för att kryssa i ett alternativ på denna fråga, fanns det en bifogad ruta där eleven 

hade chans att skriva några rader istället. Detta för att kunna få en lite djupare bild i hur 

eleven förbereder sig innan t.ex. ett framträdande. Jag kommer därför presenterna några 

citat nedan utifrån några av de kommentarerna som eleverna själva har skrivit: 

 

Uppträd inte 

 

Här har en elev skrivit väldigt kortfattat men kanske behövs det inte fler ord för att 

förstå att eleven, antagligen upplever själva uppträdandet som att nervositeten tagit 

över. Som även North och Hargreaves skriver i boken The social and applied 

psychology of music kan musiker komma att lida av fysiska besvär såsom skadad hörsel, 

problem med stämband osv. Men det är det psykiska problemen som har börjat 

uppmärksammas och kan komma orsaka de stora problemen menar de 

(North/Hargreaves 2008, s. 65). 

 

Ta det lugnt och inte stressa upp sig för mycket. Försöka tänka på annat 

 

Denna kommentar kan liknas med interventionsstrategierna av Persson och då allra 

helst den kognitiva interventionen, då man som individ försöker vänja sig av eller 

förändra vissa tankemönster (Persson 1996, s. 18). 

 

Om man står på scen ofta så går det ganska snabbt över. Innan var jag ganska 

nervös inför stora föreställningar som i konserthuset osv. Men nu går det bra. 

Man är ju fortfarande lite nervös men det är ju bara bra 

 

Eleven berättar att han eller hon tidigare har varit nervös inför ett framträdande, men i 

och med att eleven har fått uppträda flertalet gånger kan nervositeten ha minskat. 

Eftersom läraren bestämmer hur och när eleven får möjlighet till att uppträda, kan sättet 

läraren lagt upp det på gjort att eleven känner sig tryggare och tryggare för var gång 

(Wallerstedt/Lagerlöf/Pramling 2014, s. 99). 
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Fråga 10. Övriga tankar om scenskräck? Är det ett problem för dig tycker 

du? 

 

I slutet av enkäten fanns det en svarsruta som eleverna fick skriva i om de hade några 

andra tankar om området som de ville dela med sig av. 50 % svarade. Jag kommer även 

här välja ut några citat som jag tycker är intressanta. Det varierade ganska mycket i 

svaren. För vissa är scenskräck ett stort problem, medan för andra ett mindre.  

 

Rätt ofta, är rädd folk ska skratta och tycka jag är dålig. Har jättedåligt 

självförtroende 

 

Detta citat tror jag personligen att många kan känna igen sig i och som McMillan, 

Baumeister och Tice skriver i Perssons bok Psyke, stress och konstnärlig frihe räcker 

det med att man får ett enda ord vid fel tillfälle. Det kan alltså då få vem som helst att 

tappa självförtroendet och här är lärarens roll av största vikt (Persson 1996, s. 11). 

 

Jag tycker att det är jättejobbigt att uppträda på scen 

 

Här får man inte riktigt en hel bild om varför det är jobbigt, utan mer bara att det är ett 

problem. Ska man tolka vad Persson skriver i sin bok Psyke, stress och konstnärlig 

frihet menar han att själva scenskräcken i sig är en reaktion, kopplat till risken att 

förlora något. Kanske kan man komma att förlora sin status bland klasskamrater, lärare 

osv. I ett citat skriver Persson ”Scenskräck är den mer eller mindre omedvetna rädslan 

att förlora en social identitet, och den rädslan startar en automatiskt en kroppslig 

reaktion” (Persson 1996, s. 12).   

 

Både ja och nej man blir nervös men annars är det rätt okej 

 

Här är en elev som verkar kunna hantera sin nervositet på scen och kanske denna elev 

har uppnått vad Oxendine beskriver i Perssons bok Psyke, stress och konstnärlig frihet 

som optimal spänning? Alltså det han menar med lagom nervositet som inte tar över 

men ändå gör dig redo för situationen (Persson 1996, s. 15).   
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6 Diskussion 

 

Jag ska nu i ett försök att föra samman den tidigare forskningen med resultat och 

analys/tolkningar. För att se om det finns likheter, men också skillnader gentemot det 

som tidigare har skrivits.  

 

Efter insamlandet och transkriberingen av min enkät var siffrorna tydliga. 87 % av 

eleverna som svarat hade upplevt scenskräck i alla fall minst en gång, men ofta flertalet 

gånger. I detta går det att hitta likheter om man tittar till forskning som redovisas i 

boken The social and applied psychology of music där Wesner, Noyes och Davis visar 

en studie då 302 musiker blev tillfrågade om hur de upplevde scenskräck. 61 % menade 

att det hade inneburit vissa svårigheter och 41 % hade upplevt att det rent av försvagade 

deras färdigheter (North/Hargreaves 2008, s. 66). Siffrorna som framkommit i min 

enkät visar alltså på, likt andra studier att scenskräck är ett vanligt förekommande 

fenomen. Det förekommer alltså ett till moment som kan komma att påverka elevers 

prestationer och ibland även på ett negativt sätt. 

 

Först och främst var det relevant att få reda på om eleverna någonsin upplevt 

scenskräck. Sedan ledde frågorna till hur ofta eleverna upplever scenskräck. Är det t.ex. 

att de upplever det varje gång på scen kan det få stora konsekvenser för deras prestation. 

Detta menar också Oxendine i Perssons bok Psyke, stress och konstnärlig frihet. Där 

han menar att vi ska eftersträva att uppnå optimal spänning för att kunna prestera bäst. 

Som Oxendine skriver kan scenskräck ta över och mitt material visar att cirka hälften av 

de som svarade på enkäten tyckte att de upplevde nervositet på scen ofta. Jag får 

uppfattningen i min analys att eleverna ser det som ett problem och av svarsrutorna att 

döma, finns det även de som tycker att stå på scen är skrämmande. Jag kan relatera till 

detta när jag själv skulle stå på scen för första gången. Jag upplevde det som direkt 

obehagligt och min nervositet vara nära att ta över.  

 

Det går att få en uppfattning i min enkätundersökning om var elever upplever att 

scenskräcken är som värst och mina resultat för att tolka dessa, likt andra studier. Det är 

inte alltför förvånande men dock intressant att scenen enligt eleverna är värst att 

uppträda på, följt av klassrummet på andra plats. Varför är då scenen skrämmande? Jag 

tror att det beror på sättet vi ser på det och sättet läraren visar oss det. Med det menar 
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jag att läraren har en oerhört viktig roll att presentera nya utmaningar för eleven. Alltså 

att sättet vi presenterar det på kan då ge olika resultat. Då McMillan, Baumeister och 

Tice skriver i Perssons bok Psyke, stress och konstnärlig frihet och som jag skriver om i 

min analys, räcker det med att man får ett enda ord vid fel tillfälle (Persson 1996, s. 11). 

Samma sak gäller här, att lägger läraren fram material och utmaningar på rätt sätt tror 

jag scenen kan komma att verka mindre skrämmande. Det går också knyta an till det 

Persson talar om där det han kallar en mentor (lärare) ”kanske kan definieras som en 

individ som förmår att ge en elev mod nog att arbeta med problem av en viss 

svårighetsgrad och förblir ett stöd även i tider av motgång när inlärningen inte går så 

bra” (Persson 1996, s. 45). Som jag har förstått under åren spelar sättet som läraren 

presenterar en utmaning en viktig roll, som sedan bestämmer hur vi som elever löser 

den till stor del. I mitt fall har det fungerat på liknande sätt, då olika lärare guidat mig 

och det finns nog inga mallar för hur det ska gå till då alla elever lär sig individuellt. 

Något man bör ta fasta på dock tror jag är uttrycket ”scaffolding” som nämns i Musik 

och Lärande för att bygga upp elevens självförtroende. Vi har också den aspekten att vi 

som elever har svårt att ”undkomma” scenen, då den tillhör en stor del av 

musikundervisningen. Att sjunga på scen vid en skolavslutning är i många fall 

obligatorisk, samt uppspel vid olika konserter för bedömning. Men även de uppspel som 

sker i klassrummet vid redovisningar, är en sorts scen som elever måste kunna hantera.  

 

Vidare var det essentiellt att få reda på om eleverna valt att inte uppträda på grund utav 

att pressen eller nervositeten tagit över och detta kom mina enkäter att visa. Då 35 % av 

eleverna som hade svarat ja, valt att avbryta eller inte gå upp på scen och 40 % hade 

nästan inte vågat framträda på grund utav scenskräck och det visar på att det är i allra 

högsta grad ett problem. Undersökningen av Van Kemenade, van Son och van Heesch 

visade också på liknande siffror vad det gäller musiker som upplever nervositet 

(North/Hargreaves 2008, s. 66). Min undersökning bekräftar i sin tur deras resultat och 

jag tror därför att det förebyggande arbetet för att motverka scenskräck krävs i en allt 

större utsträckning, som kan vi konstatera efter att ha sett siffrorna. Annars riskerar vi 

att elever faller bort, eftersom de anser scenen var alltför skrämmande.  

 

Det har också gått att kunnat se likheter med Plutchiks modell om emotionsbegreppen 

(Persson 1996, s. 10). Då övervägande majoritet av eleverna tyckte att känslan eller 

emotionen som Plutchik kallar det, var känslan ”nervositet” vanligast inför t.ex. ett 
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framträdande. Han menar att nervositet i samband med en konsert är direkt kopplat till 

vad han kallar ”fight or flight response” och det är kanske det som eleverna upplever 

när vissa av dem väljer att gå upp på scenen ”fight”, medan några väljer att inte gå upp 

på grund utav nervositet ”flight” (Persson 1996, s. 10). Jag tror även att de 

interventionsstrategier som Persson talar om, säkerligen går att tillämpa i dessa fall och 

främst med vikt på de kognitiva och beteendemässiga interventionerna.  

 

Då min undersökning försökt ta reda på vilken miljö eller vilket rum som eleverna kan 

tycka vara jobbigt, går det hand i hand med vilka man uppträder för. Det framkom 

tydligt att uppträda inför en publik var det som ansåg jobbigast enligt enkäterna. Men 

vad gör då eleverna för att förebygga nervositeten? I tidigare forskning talar vi om de 

fyra interventionsstrategierna som Persson tar upp i boken Psyke, stress och konstnärlig 

frihet. De två första interventionerna går att koppla till vad eleverna beskriver i 

enkäterna. D.v.s. man försöker i den kognitiva interventionen ändra tankemönstret som 

t.ex. en elev svarade ”Ta det lugnt och inte stressa upp mig för mycket. Försöka tänka 

på annat helt enkelt”. Medan den andra interventionen, den somatiska ska verka som 

raka motsatsen då hjärnan inte ska tänka utan kroppen ska bara slappna av och 

genomföra. En elev svarade ”inte tänka och bara göra” och det kan kopplas till den 

somatiska interventionen (Persson 1996, s. 18). Den tredje av interventionerna är även 

relevant då den antagligen är den mest förekommande i dagens undervisning och det är 

den beteendemässiga interventionen. Med det menas att individen blir utsatt för miljön 

han eller hon kanske tycker är obehaglig, men enligt synsättet att ”övning ger färdighet” 

(Persson 1996, s. 19). Många elever höll också med om denna beteendemässiga 

intervention, eftersom de verkade uppleva scenen mindre skrämmande efter att dem 

hade ”tränat” sig på scen vid olika framträdanden. Därför tror jag att metoden som 

nämns i boken Musik och lärande av Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling är mer 

relevant och framför allt mer givande. Där författarna återigen visar begreppet känt som 

”scaffolding” myntat av Wodd, Bruner och Ross. Där vikten ligger på att stötta eleven 

tills den är redo att stå på egna ben (Wallerstedt/Lagerlöf/Pramling 2014, s. 99). 

Personligen tycker jag det är denna vision vi alla ska sträva efter, snarare än att tvinga 

på elever inlärning. 
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7 Avslutning 

 

En sammanställning och utvärdering kommer avslutningsvis presenteras på de resultat 

som jag har kommit fram till i min undersökning. Sedan kommer det tas upp eventuella 

svårigheter eller möjligheter som dykt upp under resans gång. För att utveckla min 

studie skulle ett förslag till fortsatt forskning kunna vara att försöka få med lärarnas 

perspektiv och tankar om scenskräck och vad dem gör för att förebygga det. Är dem 

medvetna om hur eleverna upplever fenomenet? 

 

Genom mina enkäter har samtliga frågeställningar besvarats och jag har visat att 

eleverna uppfattar scenskräck som ett problem, mer påtagligt för vissa än andra men 

ända i tillräckligt stor utsträckning för att kunna kallas för ett problem. En svårighet kan 

bli att flertalet och i detta fall 35 % av dem som svarade ja inte vågar gå upp på scen 

som jag kommit fram till i min studie och om det stämmer, hur ska man då kunna 

betygsätta dessa elever? Kursplanen säger att man ska kunna prestera inför eller i 

interaktion med publik. Här stämmer fight or flight response begreppet in väl och det är 

viktigt att man som lärare försöker skapa ”vägar”, visionen är alltså att alla ska våga 

uppträda på scen. Av tidigare erfarenheter har det också gått att se när man har varit ute 

på skolor, att alltför ofta väljer elever att inte gå upp på scenen. Kanske direkt kopplat 

till ett ord vid fel tillfälle. Men det har även gått att få en bild av vilka strategier och 

knep som eleverna kan komma använda inför ett framträdande. De svar som kom fram 

var väldigt intressanta för att skapa förståelse för hur eleverna förbereder sig. Här kan vi 

som lärare göra mycket mer enligt mig för att hjälpa eleverna inför ett framträdande. 

Det går att använda tekniker som att filma sig själv vid ett uppspel eller redovisning, för 

att i sin tur dämpa nervositeten och studera sådant som bör tänkas på tills nästa gång. 

Det går även att träna bort scenskräck inför en mindre grupp som eleven litar på och på 

detta sätt kan känna sig trygg. Många artister brukar ge som förslag att föreställa sig 

scenen man ska stå på innan själva framträdandet, vilket kan underlätta. Men i slutändan 

finns det inga givna mallar för att bli av med sin scenskräck enligt mig, utan alla måste 

testa sin egen väg eftersom det är individuellt.  Självklart går det att använda sig utav 

ovanstående hjälpmedel för att hitta dessa vägar. I mitt fall kan jag vara nervös inför ett 

framträdande, men precis innan det är dags infinner sig ett lugn inombords och jag går 

upp på scenen som en annan person. Jag är inte Tim längre, utan det går att liknas ett 
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skådespel där jag känner mig helt avslappnad och säker. Men det har tagit lång tid att 

komma dit. 

 

Sist men inte minst försökte min enkät ta reda på om eleverna upplever scenskräck som 

bara ett problem, eller om det också finns några fördelar? Svaren visar att vissa tycker 

det kan vara ett problem. Men en hel del av eleverna tyckte tvärtom att det inte var ett 

problem alls, utan istället tyckte det kunde vara bra i lagom stora proportioner. Detta går 

att hålla med om men det kan finnas svårigheter att tolka dessa elevers svar. Då vissa 

elever som skrev att det inte är några problem, skrev också ibland att det berodde på att 

de sällan behövde uppträda. Detta kan då bero på att de själva valt att inte uppträda och 

därför inte upplever scenskräck på samma sätt. Det kan därför vara problematiskt med 

enkäter då svaren inte blir lika detaljerade som vid en kvalitativ detaljundersökning. 

Hade det därför gjorts en intervju hade jag kunnat fråga hur eleverna menade mer 

invecklat, för att kanske kunna förstå bättre vad han eller hon menar. Det finns dock för- 

och nackdelar med både intervjuer och enkäter, men jag tycker ändå att min metod gav 

mig de svaren som jag sökte på mina frågor. 
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Detta är en enkät som enbart kommer att användas i forskningssyfte, i en C-

uppsats som handlar om scenskräck. Dina svar kommer behandlas anonymt 

(d.v.s. ingen kommer kunna se vad du har skrivit). Det är frivilligt att delta och 

du har rätt att avbryta din medverkan när som helst. 

Nedan följer 10 frågor. På frågor som har fler svar (rutor) än Ja  eller Nej , så 

finns det möjlighet att kryssa i flera rutor om man vill. Enkäten tar 5 till 10 min 

att svara på. 

 

 

Är du:               Kille       Tjej       

 

 

1. Har du upplevt scenskräck/prestationsångest någon gång? (Om Nej, hoppa till 

fråga 10) 

Ja    -  Nej   

 

2. (Om Ja) När upplever du det?       

Väldigt ofta     Ofta      Sällan      Aldrig   

 

3. Var upplever du det för någonstans isåfall?          

Scenen       Övningsrum      Klassrum (musiksalen)      Annat    

_______? 

 

4. Har det hänt att du inte vågat uppträda tack vare scenskräck? 

Ja      Nästan      Nej   

 

5. Hur har du känt dig, om du har upplevt scenskräck?          

Panik      Stress      Rädsla      Nervös      Annat    __________? 
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6. Vilka av dessa situationer upplever du ge dig mest prestationsångest?           

Uppträda inför klassen      Uppträda inför en publik      Uppträda inför 

en lärare      Annat    _____________? 

 

7. Är det bra att vara lite nervös innan ett framträdande? (uppträder man bättre 

då?) 

Ja    -  Nej   

 

8. Har du upplevt prestationsångest på samma sätt i andra ämnen än musik? 

Ja    -  Nej   

 

9. Har du några knep/strategier för att inte bli nervös på scen? Vilka isåfall? 

Svarsruta: 

 

10. Övriga tankar om scenskräck/prestationsångest? Är det ett problem för dig 

tycker du? 

Svarsruta: 

 

 

Återigen: Dina svar kommer att behandlas helt anonymt 

Vill du ta del av forskningen så kan du maila mig på: tl222bu@student.lnu.se 

och jag heter Tim Lööv 

Tack så mycket för att DU tog dig tid! 
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