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Sammanfattning	
	
Självständigt	arbete	inom	musiklärarprogrammet	inriktning	gymnasium	
Titel:	Bättre	än	jag	trodde.	En	studie	om	att	prestera	bättre	med	hjälp	av	mental	träning.	
Författare:	Anders	Hoglert	
Termin	och	år:	hösttermin	2016	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ann-Sofie	Paulander	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
Syftet	med	detta	självständiga	arbete	är	att	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv,	ut-
forska	hur	jag	med	olika	resursers	hjälp	designar	mina	mentala	förberedelser	inför	
framträdanden	eller	provspelningar.	Forskningsfrågorna	lyder:	Vilka	semiotiska	resur-
ser	använder	jag	när	jag	mentalt	tränar	inför	musikaliska	framträdanden	och	provspel-
ningar?	På	vilka	sätt	transformeras	mina	tankar,	känslor	och	mitt	beteende	under	en	
period	av	mental	träning?	Studien	baseras	på	självobservationer	i	form	av	loggboksskri-
vande	och	videoobservation	av	den	mentala	lärandeprocessen	som	pågått	under	tre	
månaders	tid.	Analysen	av	lärandeprocessen	redovisas	i	resultatet	i	två	teman,	Stöd	och	
resurser	i	min	mentala	träning	som	visar	vilka	hjälpmedel	jag	använt	mig	av	i	min	men-
tala	träning	och	Transformationer	som	visar	hur	mina	tankar,	känslor	och	mitt	beteende	
har	förändrats	under	lärandeprocessen.	Avslutningsvis	diskuteras	det	analyserade	re-
sultatet	i	relation	till	litteratur	som	utgår	från	det	designteoretiska	perspektivet	och	ti-
digare	forskning	inom	området.	
	
Nyckelord:	mental	träning,	konsertförberedelse,	designteori,	transformationscykel,	se-
miotiska	resurser	
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Abstract	
	
Degree	Project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	Better	Than	I	Thought.	A	study	about	improving	results	with	mental	training	
Author:	Anders	Hoglert	
Semester	and	year:	spring	2016	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ann-Sofie	Paulander	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
The	purpose	with	this	self-observation	study,	based	on	the	design	theory,	is	to	explore	
how	my	mental	preparations	in	front	of	a	concert	or	audition	is	designed	with	help	of	
different	resources.	The	research	questions	read	as	follows:	Which	semiotic	resources	
do	I	use	during	mental	training	before	a	concert	or	audition?	How	do	my	thoughts,	feel-
ings	and	behaviour	transforms	during	a	period	of	mental	training?	The	study	is	based	on	
self-observations	consisting	of	logbook	writing	and	video	recordings	during	a	three-
month	period	of	mental	training.	The	result	of	the	analysis	is	presented	in	two	different	
themes,	Support	and	resources	in	mental	training	which	describes	the	different	resources	
in	my	mental	training	and	how	the	resources	cooperate	with	each	other.	The	other	
theme	Transformations	shows	how	my	thoughts,	feelings	and	behaviour	changes	and	
transforms	during	my	process.	Finally,	I	discuss	the	result	of	the	analysis	in	relation	to	
literature	based	on	the	design	theoretical	perspective	and	previous	research	in	the	field	
of	mental	training.	
	
Keywords:	mental	training,	concert	preparation,	design	theory,	transformation	cycle,	
semiotic	resources	
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1	Inledning	
I	detta	kapitel	redogörs	för	mina	funderingar	kring	studiens	ämne	mental	träning	och	
huruvida	mental	träning	kan	påverka	prestationer.	Utifrån	detta	presenteras	därefter	
studiens	problemformuleringar,	syfte	och	frågeställningar.			

1.1	Inledande	text		
Som	liten	klappade	och	slog	jag	på	allt	jag	kunde	se,	oavsett	om	det	var	på	min	syster	
eller	på	en	trumma.	Sju	år	gammal	var	det	äntligen	dags	för	mig	att	börja	på	kultursko-
lan.	Eftersom	det	var	flera	års	kö	för	att	få	lektioner	i	slagverk	föreslog	min	pappa	att	jag	
skulle	börja	spela	klarinett	tills	det	fanns	en	ledig	plats	på	slagverk.	Med	åren	började	jag	
spela	fler	instrument,	men	klarinetten	var	det	jag	kontinuerligt	la	mest	tid	på	och	den	är	
också	i	skrivande	stund	mitt	huvudinstrument	på	Musikhögskolan	Ingesund,	där	jag	ut-
bildar	mig	till	lärare	i	musik.	Att	spela	klarinett	känns	för	mig	som	något	mycket	person-
ligt,	och	det	är	även	klarinetten	jag	har	prioriterat	högt	under	senare	år.	Därför	har	det	
också	blivit	jobbigt	för	mig	att	misslyckas	med	det	jag	är	bäst	på	och	lägger	ned	mest	tid	
på.	
	
Musik	har	för	mig	alltid	varit	något	glädjefyllt	och	till	en	början	kändes	det	också	mycket	
kravlöst.	Jag	blev	lite	pirrig	när	jag	skulle	ha	konsert	men	viljan	att	visa	upp	vad	jag	
kunde	var	mycket	större	än	rädslan	för	att	göra	fel.	Med	åren	började	provspelningar,	
tävlingar,	uppspel	och	betygsättningar	komma	in	i	bilden	och	den	lustfyllda	glädjen	var	
inte	alltid	som	starkast.	Helt	plötsligt	var	det	väldigt	viktigt	att	inte	göra	fel,	vilket	resul-
terade	i	att	mitt	spel	på	konserter	och	framförallt	provspelningar	inte	lyckades	så	bra	
som	jag	ville.	Jag	spelade	dåligt	och	tyckte	inte	alls	att	det	var	roligt,	ville	bara	få	mina	
framträdanden	avklarade.	På	musikhögskolan	hörde	jag	lärare	tala	om	mental	träning,	
och	föreläsare	som	berättade	om	att	vägen	till	att	bli	en	professionell	musiker	handlar	
50	%	om	att	öva	på	instrumentet	och	50	%	om	att	öva	mentalt.	Skulle	jag	nu	helt	plöts-
ligt	sitta	och	tänka	i	en	timme	istället	för	att	öva	klarinett?	Hur	skulle	jag	göra	då?	Detta	
var	nya	tankar	för	mig,	det	vill	säga	att	jag	själv	faktiskt	kunde	påverka	hur	jag	tänker	
och	känner.	Jag	började	bli	intresserad	och	insåg	att	mental	träning	skulle	kunna	vara	till	
stor	hjälp	för	mig	och	mitt	musicerande.	
	
Mental	träning	är	därför	vad	detta	arbete	kretsar	kring.	Jag	vet	att	jag	är	långt	ifrån	en-
sam	om	att	känna	att	glädjen	förstörts	på	grund	av	prestationstankar.	Därför	är	ämnet	
också	högst	relevant	i	min	kommande	lärarroll.	Genom	att	införskaffa	kunskap	om	hur	
jag	ska	kunna	hjälpa	och	vägleda	mina	elever	inom	detta	område,	hoppas	jag	att	jag	ska	
kunna	ge	fler	elever	möjlighet	att	känna	att	de	lyckas	bra,	att	de	tycker	det	är	roligt	att	
spela	och	att	de	även	växer	som	människor.	Förhoppningsvis	kanske	färre	också	slutar	
med	musik	på	grund	av	egna	negativa	tankar	som	kanske	inte	alltid	ens	stämmer	över-
ens	med	verkligheten.	Kanske	blir	mental	träning	då	till	en	pedagogisk	resurs.	Genom	att	
arbeta	mentalt	och	vara	ärlig	med	mig	själv	hoppas	jag	också	att	jag	blir	en	mer	intres-
sant	musiker	att	lyssna	på,	eftersom	jag	då	får	chans	att	visa	fram	det	jag	vill.		

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor	
Med	detta	arbete	vill	jag	göra	en	djupdykning	i	mig	själv	och	utforska	min	självbild,	mina	
mentala	spärrar	och	hur	jag	kan	göra	för	att	rikta	mitt	fokus	mot	just	det	jag	vill.	Frågor	
som	lett	mig	fram	till	detta	arbete	är:	Ska	jag	vara	prestationsinriktad	eller	bara	känna	
glädje	för	att	prestera?	På	vilka	sätt	kan	jag	höja	min	nivå	vid	musikaliska	framträdan-
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den	med	hjälp	av	mental	träning?	Vilka	olika	metoder	av	mental	träning	kan	jag	använda	
mig	av	för	att	i	förväg	samt	under	ett	framträdande	prestera	bättre?	
	
Avsikten	med	detta	självständiga	arbete	är	att	utforska	på	vilka	sätt	mental	träning	kan	
vara	en	pedagogisk	resurs	för	att	hjälpa	mig	och	i	slutändan	också	mina	framtida	elever	
till	att	prestera	bättre	och	må	bättre	under	sceniska	framträdanden	och	provspelningar	i	
musik.	Syftet	är	att	utifrån	designteoretiskt	perspektiv,	utforska	hur	jag	med	olika	resur-
sers	hjälp	designar	mina	mentala	förberedelser	inför	framträdanden	eller	provspelning-
ar.	Mina	forskningsfrågor	lyder:	
	
1. Vilka	semiotiska	resurser	använder	jag	när	jag	mentalt	tränar	inför	musikaliska	

framträdanden	och	provspelningar?	
	
2. På	vilka	sätt	transformeras	mina	tankar,	känslor	och	mitt	beteende	under	en	pe-

riod	av	mental	träning?	
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2	Bakgrund	
I	det	här	kapitlet	ges	först	en	områdesorientering	och	därefter	följer	en	redovisning	av	
tidigare	forskning,	kapitlet	avslutas	med	en	presentation	av	studiens	teoretiska	perspek-
tiv.	

2.1	Områdesorientering	
Mental	träning	kan	innebära	olika	saker	beroende	på	vad	målet	med	träningen	är.	Nedan	
har	jag	strukturerat	upp	områdesorienteringen	i	olika	rubriker	vilkas	innehåll	inklude-
ras	i	ämnet	mental	träning.		

2.1.1	Inre	och	yttre	aktiviteter	samverkar	
Gallway	(1986)	menar	att	när	vi	utför	en	aktivitet	består	den	egentligen	av	två	aktivite-
ter,	en	yttre-	och	en	inre	aktivitet.	Den	yttre	utgörs	av	fysiska	prestationer	som	att	ex-
empelvis	spela	en	skala,	medan	den	inre	handlar	om	hur	vi	hanterar	oss	själva	när	vi	
utför	något,	det	vill	säga	när	vi	spelar	skalan.	Är	vi	inte	medvetna	om	den	inre	faktorn	
kommer	dock	den	yttre	att	styra	den	inre.	Genom	god	kontroll	av	den	inre	aktiviteten	
skapas	därför	goda	förutsättningar	att	lyckas	med	den	yttre,	det	vill	säga	det	vi	visar	för	
andra.	På	så	sätt	kan	vi	alltså	mentalt	påverka	våra	kroppsliga	fysiska	ageranden	och	
aktiviteter.	

2.1.2	Grundspänning	
Utgångspunkten	för	anspänning	är	den	grundspänning	som	vi	dagligdags	befinner	oss	i	
som	ett	normaltillstånd.	Enligt	Fagéus	(2013)	som	utgår	från	Uneståhls	(2001)	metod	
kring	mental	träning,	är	det	fråga	om	den	grundspänning	vi	har	i	kroppen	både	fysiskt	
och	mentalt	när	vi	befinner	oss	i	viloläge	innan	vi	gör	en	aktivitet.	Denna	grundspänning	
blir	därefter	till	anspänning	när	vi	gör	en	aktivitet,	såsom	i	en	konsertsituation.	När	det	
gäller	musiker	uppger	Fagéus	att	det	finns	ett	flertal	studier	som	visar	att	musiker	med	
låg	grundspänning	lyckas	bättre	med	sina	framföranden	när	de	kliver	upp	på	scen.	An-
ledningen	till	detta	är	att	endast	de	muskler	som	behövs	vid	framförandet	då	aktiveras	
och	på	så	sätt	hjälper	kroppen	att	spara	kraft	och	energi.	Med	en	hög	grundspänning	
med	samtliga	muskler	arbetandes	kan	koordinationen	istället	försämras	och	blockera	de	
muskler	som	verkligen	behövs.	Det	blir	då	mindre	överskottsenergi	kvar,	och	på	så	sätt	
även	mindre	energi	över	till	fokus	på	till	exempel	musikalitet	och	spontanitet.	En	slut-
sats	utifrån	detta	är	att	även	tiden	utanför	övningsrummet,	det	vill	säga	då	en	musiker	
inte	övar	och	fokuserar	på	ett	framträdande,	påverkar	hur	denne	presterar	på	konsert.	
	
Fagéus	(2013)	menar	att	en	lägre	grundspänning	gör	att	vi	mår	bättre	och	är	friskare	
generellt,	inte	bara	när	vi	står	på	scen.	Ett	sätt	att	öva	detta	på	är	att	göra	avslappnings-
övningar,	det	vill	säga	att	avvara	tid	där	vi	mentalt	lugnar	ned	oss	och	genom	att	tänka	
på	olika	muskelgrupper	och	försöka	få	musklerna	att	slappna	av.	För	att	det	ska	få	någon	
större	inverkan	ska	övningarna	göras	minst	fem	gånger	i	veckan,	15	minuter	per	pass.	
Vilken	tid	på	dagen	de	görs	är	mindre	viktigt.	När	musklerna	är	spända	kan	det	dock	
vara	svårare	att	få	till	en	djupare	form	av	andning.	En	snabb	och	ytlig	andning	gör	oss	
lätt	nervösa	vilket	medför	att	hjärnan	får	mindre	syre	vilket	påverkar	koncentrationen	
negativt.	Connolly	och	Williamon	(2004)	menar	att	ett	mentalt	träningspass	bör	öppnas	
med	avslappning	för	att	hjärnan	och	kroppen	ska	kunna	kommunicera	med	varandra	
bättre.	
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På	samma	sätt	som	ett	mentalt	innehåll	kan	få	kroppen	att	må	fysiskt	bra	kan	också	en	
fysisk	aktivitet	få	oss	att	må	mentalt	bra.	Taylor	och	Wasley	(2004)	menar	att	fysisk	trä-
ning	diskuterats	relativt	lite	inom	musikområdet,	men	att	den	är	en	grund	för	allmänt	
välmående	och	behövs	för	att	optimera	ett	framträdande.	De	menar	att	personer	som	
tränar	regelbundet	lyckas	hantera	en	stressad	situation	bättre	än	icke	tränade	personer	
genom	att	de	till	exempel	får	ned	sin	puls	även	om	de	är	nervösa	inför	en	konsert.	Syre-
upptagningsförmågan	är	också	betydligt	bättre	hos	fysiskt	aktiva	personer,	eftersom	
syre	kan	transporteras	ut	till	muskler	och	hjärna	effektivare.	Muskler	som	inte	får	en	
god	syretillförsel	blir	stela	och	reagerar	inte	lika	bra	på	hjärnans	signaler.	Det	kan	be-
tyda	att	i	en	konsertsituation	lyckas	en	vältränad	person	behålla	kontrollen	och	prestera	
bättre	än	om	samma	person	hade	varit	i	dålig	fysisk	form.	Däremot	finner	Taylor	och	
Wasley	inget	stöd	för	att	fysiskt	aktiva	personer	känner	sig	mindre	nervösa.	De	menar	
även	att	det	finns	en	rädsla	hos	musiker	att	de	inte	ska	ha	någon	ork	kvar	till	att	öva	ef-
ter	att	de	har	tränat	fysiskt,	men	bevisen	ökar	mot	att	träning	tillför	energi	i	längden	och	
framför	allt	förhindrar	skador.	

2.1.3	Självkänsla,	självförtroende	och	självbild	
Fagéus	(2013)	menar	att	självkänsla,	självförtroende	och	självbild	styr	vår	personlighet	
och	hur	vi	reagerar	i	olika	situationer.	Genom	att	påverka	dessa	påverkar	vi	transform-
ationen	av	tankar,	känslor	och	beteende.	Nedan	beskrivs	därför	dessa	tre	begrepp	samt	
hur	Fagéus	menar	att	det	går	att	mentalt	arbeta	med	dem.	
	
När	det	gäller	självkänsla	och	självförtroende	definierar	Fagéus	(2013)	dessa	fenomen	
på	följande	sätt:	”Självkänsla	–	känslan	av	att	vara	älskad,	uppskattad	för	den	jag	är.	
Självförtroende	–	upplevelsen	av	att	jag	är	bra	på	det	jag	gör”	(s.	89).	Vad	som	är	en	god	
självkänsla	och	ett	bra	självförtroende	är	något	vi	bör	definiera	för	oss	själva	innan	vi	
försöker	uppnå	något	menar	han.	Det	kan	vara	saker	som	att	våga	ta	plats	men	också	
våga	ge	plats	åt	andra,	vara	trygg	i	sina	värderingar	och	samtidigt	våga	släppa	in	och	
reflektera	över	andras	åsikter,	vara	positiv,	äkta,	nyfiken	med	mera.	Att	ha	dålig	själv-
känsla	och	ett	bra	självförtroende	är	troligen	möjligt,	men	att	ett	scenframträdande	an-
tagligen	då	lätt	känns	dåligt	eller	oäkta	eftersom	vi	inte	visar	fram	oss	själva.	Framträ-
dandet	blir	som	en	teater	som	missar	det	inre	sårbara	uttrycket	menar	han.	
	
Det	finns	övningar	för	att	öva	upp	självkänsla	och	självförtroende	beskrivna	av	till	ex-
empel	Fagéus	(2013).	En	övning	av	Fagéus	för	att	styrka	god	självkänsla	startar	med	att	
slappna	av.	Därefter	är	det	viktigt	att	tänka	på	ord	som	beskriver	en	bra	självkänsla,	
känna	efter	hur	dessa	ord	finns	i	kroppen	och	vad	de	innebär,	repetera	orden	och	känna	
att	de	representerar	något,	och	slutligen	vakna	upp	ur	avslappningen.	En	annan	övning	
av	Fagéus	är	att	skriva	ner	ord	som	handlar	om	vad	en	person	är	och	inte	vill	vara,	och	
då	använda	ord	som	”jag	är”	och	”jag	vill	vara”	samt	”jag	är	inte”.	Vidare	menar	Fagéus	
att	det	är	viktigt	att	tänka	på	att	ord	som	tidigare	setts	som	negativa	också	kan	vara	po-
sitiva	samt	att	reflektera	över	dessa	och	se	om	det	går	att	flytta	orden	mellan	kategori-
erna	genom	att	tänka	på	positiva	upplevelser	och	kärlek	från	nära	och	kära.	På	så	sätt	
kan	en	bearbetning	av	orden	skapa	trygghet.	Med	samma	övning	menar	Fagéus	att	det	
också	går	att	stärka	självförtroendet	genom	att	tänka	på	självförtroende	istället	för	
självkänsla.		
	
Klarinettisten	Jonasson	berättar	(mästarklass,	22	januari	2016)	att	han	skapat	en	slags	
distans	mellan	sig	själv	som	person	och	sig	själv	som	musiker.	Han	menar	att	han	är	
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coach	åt	sig	själv	genom	att	berömma	sig	när	det	går	bra	och	stänga	ute	negativa	tankar	
när	han	inte	lyckas	fullt	ut.	Jonasson	hävdar	att	vi	musiker	för	det	mesta	spelar	rätt,	men	
att	vi	intalar	oss	själva	att	så	inte	är	fallet,	det	vill	säga	vi	intalar	oss	något	som	inte	över-
ensstämmer	med	verkligheten.	Skulle	vi	börja	säga	YES!	varje	gång	det	går	bra	och	inte	
säga	någonting	när	det	blir	fel	skulle	övningen	gå	bättre	och	självförtroendet	stiga,	det	
vill	säga	vår	tro	på	att	vi	klarar	av	det	vi	föresatt	oss	ökar.	Vidare	menar	Jonasson	att	
sådana	tankar	och	sådant	förhållningssätt	skapar	musiker	med	självförtroende	som	vå-
gar	följa	sin	vilja	i	kombination	med	ödmjuk	personlighet	som	inte	har	något	behov	att	
hävda	sig.	
	
Fagéus	(2013)	menar	att	den	självbild	vi	har	av	oss	själva	inte	alltid	stämmer	överens	
med	hur	andra	uppfattar	oss	och	hur	vi	kanske	egentligen	är.	Vi	minns	och	påminner	oss	
även	hela	tiden	om	negativa	upplevelser	istället	för	att	påminna	oss	om	goda.	Ett	förslag	
för	att	förbättra	detta	är	att	skriva	ned	alla	negativa	kommentarer	och	upplevelser	på	ett	
rött	papper	och	alla	positiva	på	ett	grönt	papper,	då	syns	det	mer	tydligt	hur	det	ligger	
till.	Då	den	positiva	listan	ofta	blir	mycket	längre	är	nästa	steg	att	påminna	sig	om	de	
positiva	upplevelserna	och	därefter	försöka	blockera	de	negativa.		

2.1.4	Konsertförberedelse	
Connolly	och	Williamon	(2004)	menar	att	mental	förberedelse	inför	en	konsert	kan	göra	
stor	skillnad	för	upplevelsen	och	prestationen	under	ett	framträdande.	En	bra	start	på	
en	konsertförberedelse	är	att	redogöra	för	vad	slutmålet	med	ett	stycke	är	och	därefter	
lägga	upp	en	plan	för	att	nå	det	målet.	Fagéus	(2013)	förespråkar	visualisering	över	hur	
framförandet	ser	ut	redan	innan	övningen	på	instrumentet	startar,	förberedelseproces-
sen	kommer	sedan	att	spegla	sig	i	framförandet.	Att	börja	öva	med	utstrålning	och	inle-
velse	från	dag	ett	är	därför	viktigt.	
	
Enligt	Connolly	och	Williamon	(2004)	innebär	nästa	steg	att	inta	en	positiv	hållning	un-
der	övning	och	att	öva	mentalt	även	på	svåra	tekniska	utmaningar.	Vid	visualisering	av	
en	konsert	är	det	viktigt	att	se	sig	själv	både	utifrån	ur	publikens	perspektiv	samt	inifrån	
med	egna	känslor	och	hur	kroppen	känns.	Denna	bit	glöms	ofta	bort	i	mental	träning	
men	genom	detta	kan	vi	förbereda	oss	på	de	känslor	och	tankar	som	kan	uppkomma	
under	en	konsert.	De	skriver	att	det	kan	vara	nyttigt	att	först	se	sig	själv	från	ett	yttre	
perspektiv	och	när	vi	uppnår	målet	med	vad	vi	vill	utstråla	känner	vi	efter	hur	det	känns	
i	kroppen	och	kopplar	detta	i	sin	tur	till	våra	känslor	för	att	bevara	den	yttre	bilden.	
Fagéus	(2013)	menar	att	det	är	ett	bra	tips	att	hämta	inspiration	och	motivation	från	
förebilder	för	att	veta	vad	det	är	vi	vill	utstråla	och	därefter	försöka	eftersträva	just	det.	
	
Det	viktiga	är	att	vi	gör	mentala	övningar	regelbundet,	helst	dagligen	med	fokus	på	olika	
saker	menar	Fagéus	(2013).	De	mentala	målen	skiftar	beroende	på	när	i	förberedelse-
processen	den	mentala	träningen	sker,	och	ju	närmare	konserten	desto	mer	kan	fokus	
ligga	på	konsertvisualisering	och	framförande	eftersom	fokus	på	självbild	och	eget	ut-
tryck	bör	ligga	tidigare	i	processen.	Under	konsertvisualisering	är	det	bra	att	tänka	till-
baka	på	ett	tidigare	positivt	minne	av	ett	framträdande	där	allt	kändes	rätt.	Enligt	
Fagéus	är	det	bra	att	ha	tillgång	till	ett	minne	av	att	lyckas	som	en	hjälp	för	att	visuali-
sera	hur	en	kommande	konsert	blir	lyckad.	
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2.1.5	Att	spela	i	nuet	
Att	spela	”musikaliskt”	och	uttrycksfullt	på	en	konsert	handlar	om	fokus	och	koncentrat-
ion	menar	Connolly	och	Williamon	(2004).	Det	kräver	att	en	musiker	är	fokuserad	på	sin	
uppgift	och	samtidigt	kan	skifta	fokus	snabbt,	till	exempel	mellan	två	olika	känslolägen	
när	musiken	byter	karaktär.	Det	ideala	för	en	musiker	är	att	vara	avslappnad	och	alert	
samtidigt,	och	därigenom	komma	in	i	ett	slags	”flow”.	I	detta	tillstånd	har	musiken	utö-
varens	fulla	uppmärksamhet	och	ingen	reflektion	över	vad	som	händer	sker,	utan	allt	
bara	flyter	på.	Detta	är	en	del	av	de	mentala	färdigheter	som	kräver	mycket	träning	och	
regelbundet	arbete,	på	samma	sätt	som	vi	övar	på	ett	instrument	eller	ett	musikstycke.	
Med	hjälp	av	mental	träning	kan	även	en	slags	”peak	performance”	uppnås	på	konsert	
där	en	musiker	är	inne	i	ett	flow	menar	Connolly	och	Williamon.		
	
Mentala	övningar	bör	enligt	Connolly	och	Williamon	(2004)	vara	avskalade	och	inrik-
tade	mot	ett	mål.	I	fallet	framförande	på	konsert	innebär	detta	fokus	på	koncentration	
och	strävan	efter	avskärmande	av	de	ovidkommande	saker	som	eventuellt	händer	runt	
omkring.	Fagéus	(2013)	menar	att	ett	sätt	att	göra	detta	på	är	att	använda	triggers.	Detta	
innebär	att	en	koppling	mellan	en	bra	känsla	och	ett	föremål	eller	något	annat	skapas.	I	
ett	tillstånd	då	en	musiker	befinner	sig	i	flow	kan	hen	tänka	på	ett	utvalt	föremål	eller	en	
utvald	känsla,	som	efterhand	blir	till	en	så	kallad	trigger.	Genom	att	göra	detta	regelbun-
det	kan	det	därefter	räcka	med	att	endast	tänka	på	triggern	för	att	musikern	ska	försätta	
sig	i	den	utvalda	och	kopplade	känslan.	
	
Fagéus	(2013)	menar	att	det	kan	vara	svårt	att	vara	i	nuet	på	grund	av	rädsla.	I	ett	kon-
sertsammanhang	är	vi	till	exempel	rädda	för	att	spela	fel	och	misslyckas.	Vi	försätter	oss	
då	lätt	i	en	slags	”komfortzon”	där	vi	inte	blottar	oss	själva	helt.	På	så	sätt	är	vi	inte	heller	
närvarande	i	nuet.	Genom	att	arbeta	med	självkänsla	och	konsertförberedelse	går	denna	
rädsla	dock	att	minska	enligt	Fagéus.	Det	kan	också	vara	så	att	en	bit	in	i	framförandet	
slappnar	musikern	av	och	en	känsla	av	att	”komma	in	i	musiken”	inträder.	Fagéus	menar	
att	ett	sätt	att	vara	närvarande	i	nuet	är	att	verkligen	vänta	med	att	börja	spela	tills	vi	
känner	oss	närvarande	fysiskt	och	mentalt,	en	process	som	kan	ta	upp	till	30	sekunder.	
För	att	hitta	denna	närvaro	kan	det	vara	till	hjälp	att	flytta	musiken	och	närvaron	bort	
från	kroppen	ut	i	rummet,	att	tänka	sig	att	musiken	håller	en	brinnande	låga	vid	liv	
längst	bak	i	salen	eller	att	se	passande	bilder	inom	sig	och	försöka	gestalta	dem	i	och	
med	musik.	Det	som	då	sker	är	att	prestationen	flyttas	ut	från	en	själv	och	att	musiken	
inte	längre	kopplas	till	prestation,	utan	mer	till	att	uttrycka	och	visa	fram	en	tolkning	av	
musiken.	

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
Lillmåns	(2011)	har	genomfört	ett	examensarbete	utifrån	hermeneutiskt	perspektiv	om	
rampfeber	och	mental	träning.	Till	skillnad	från	mitt	arbete	där	jag	med	ett	designteore-
tiskt	perspektiv	utforskar	hur	jag	själv	förändras	när	jag	tränar	mentalt	samt	vilka	re-
surser	jag	använder	i	mental	träning	var	Lillmåns	syfte	att	undersöka	vad	rampfeber	
innebär,	vilka	det	drabbade,	om	sångare	och	instrumentalister	påverkades	olika	av	
rampfeber	och	slutligen	om	det	gick	att	påverka	med	mental	träning.	Studien	grundades	
på	intervjuer	med	fyra	musiker,	varav	två	var	högskolestudenter	och	två	frilansmusiker.	
I	arbetet	beskrivs	begreppet	visualisering	som	en	form	av	drömtillstånd	där	inre	bilder	
skapas	medan	begreppet	affirmation	beskrivs	som	ett	medvetet	upprepande	av	positiva	
ord	eller	meningar.	Studien	visar	att	musikerna	påminde	sig	om	negativa	tankar	och	
upplevelser	på	ett	undermedvetet	sätt,	och	att	affirmation	därför	fungerade	som	en	
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motvikt	som	gjorde	att	negativa	tankar	vändes	till	positiva.	Lillmåns	kom	fram	till	att	
med	hjälp	av	visualisering	och	affirmation	kunde	musikerna	medvetet	styra	sina	hjärnor	
till	att	påminna	sig	om	positiva	tankar	och	känslor.	Detta	gjorde	att	tankarnas	huvudsak-
liga	fokus	kring	ett	framträdande	kunde	flyttas	från	prestation	och	bedömning	till	glädje	
och	förmedling.	På	så	sätt	kunde	musikernas	tankar	och	känslor	av	ett	uppträdande	på-
verkas.	Lillmåns	drog	även	slutsatsen	att	alla	musiker	lider	eller	har	lidit	av	scenfram-
trädande.	Det	tunna	underlaget	till	de	här	ovan	nämnda	slutsatserna,	ifrågasätter	dock	
trovärdigheten	av	hennes	arbete	menar	jag.	
	
Reinikainen	(2014)	har	genomfört	en	självstudie	på	masternivå	där	syftet	var	att	för-
bättra	den	egna	koncentrationen	under	övning,	under	konsertförberedelser	och	under	
framföranden.	I	arbetet	ges	enligt	mig	en	bred	och	varierad	litterär	förankring	som	syf-
tar	till	att	fungera	som	förberedelse	inför	hennes	examenskonsert.	Reinikainen,	riktade	
till	skillnad	mot	föreliggande	studie,	in	den	mentala	träningen	på	koncentration	och	
konsertförberedelse	med	hjälp	av	litteratur	och	praktisk	övning.	Även	om	Reinikainens	
självstudie	bygger	på	reflektion,	har	processen	inte	heller	analyserats	utifrån	ett	teore-
tiskt	perspektiv.	Reinikainen	beskriver	hur	hon	provade	olika	metoder	för	att	uppnå	
bättre	koncentration	och	närvaro	i	musik	som	medförde	att	hon	under	arbetets	gång	
upptäckte	stora	brister	i	sitt	övningsupplägg.	På	grund	av	oklara	mål	för	vad	hon	ville	
uppnå	med	sin	övning	hade	hon	svårt	att	koncentrera	sig;	oklara	mål	medförde	alltså	en	
oklarhet	gällande	vad	det	var	hon	skulle	koncentrera	sig	på.	Reinikainens	koncentration	
förbättrades	dock	under	processens	gång	genom	att	hon	lade	fokus	på	musikens	musi-
kaliska	uttryck	istället	för	dess	tekniska	utförande.	Hon	menade	vidare	att	vi	mentalt	
behöver	hantera	alla	de	personliga	faktorer	som	gör	att	vi	blir	stressade	för	att	vi	ska	
kunna	vara	närvarande	i	musik,	annars	är	de	helt	enkelt	bara	i	vägen.	En	slutsats	var	att	
mental	träning	kring	självkänsla	och	självförtroende	utgör	ett	bra	komplement	till	kon-
centrationsövningar	om	en	musiker	ska	kunna	känna	sig	närvarande	i	musiken	och	
spela	i	nuet.	Hon	kom	också	fram	till	att	vi	musiker	måste	vara	mentalt	närvarande	in-
nan	vi	funderar	på	speltekniska	faktorer.	Det	som	sker	inom	oss	mentalt	får	helt	enkelt	
leda	kroppen	fysiskt,	inte	tvärt	om	för	då	mister	vi	kontrollen.	Slutligen	menar	hon	att	
nervositet	inte	bara	påverkas	av	hur	bra	vi	kan	något,	utan	många	mentala	och	sociala	
sidor	spelar	också	in.	Därför	är	det	viktigt	att	vi	lägger	ner	övningstid	på	mentala	
aspekter	likväl	som	speltekniska.	
	
Andra	exempel	på	forskning	i	detta	ämne,	är	Johanssons	(2014)	examensarbete	på	lä-
rarprogrammet,	en	självstudie	på	grundnivå	med	ett	sociokulturellt	perspektiv	där	syf-
tet	är	att	undersöka	hur	musikpedagoger	använder	sig	av	mental	träning	i	sin	undervis-
ning.	En	liknande	självstudie	på	grundnivå	är	Lindskogs	(2015)	där	hon	har	undersökt	
hur	klarinettpedagoger	på	gymnasie-	och	högskolenivå	arbetar	med	konsertförbere-
delse	och	mental	träning.	Lindskog	drar	där	slutsatsen	att	pedagoger	menar	att	en	god	
spelteknisk	grund	på	instrumentet	skapar	bra	förutsättningar	inför	ett	framträdande	
samt	att	vissa	pedagoger	inte	känner	att	de	har	en	bra	kompetens	för	att	arbeta	mentalt	
med	sina	elever/studenter.	

2.3	Teoretiskt	perspektiv	
Här	presenteras	det	teoretiska	perspektiv	som	ligger	till	grund	för	arbetet,	nämligen	
designteori.	Perspektivet	används	som	utgångspunkt	för	reflektion	och	analys	av	före-
liggande	självstudie	kring	mental	träning.	Jag	anser	att	perspektivet	är	användbart	här	
eftersom	designteori	enligt	Selander	och	Kress	(2010)	fokuserar	på	användande	och	
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kombinerande	av	olika	resurser,	hur	olika	resurser	skapar	förutsättningar	för	lärande	
samt	hur	en	lärandeprocess	transformeras	i	olika	steg.	Detta	blir	relevant	för	studiens	
syfte	som	handlar	just	om	vilka	semiotiska	resurser	jag	använder	när	jag	designar	min	
mentala	träning	och	hur	transformation	av	mina	tankar,	känslor	och	beteende	sker.	

2.3.1	Lärande	
Genom	tiden	har	det	funnits	många	teorier	om	hur	lärande	sker.	Enligt	Säljö	(2010)	har	
ett	synsätt	varit	att	lärande	enbart	är	genetiskt,	det	vill	säga	att	människan	föds	med	
olika	anlag	för	att	lära	sig	olika	saker.	Med	åldern	mognar	dessa	anlag	och	en	individ	kan	
då	ta	till	sig	kunskap	inom	ett	område.	Vissa	föds	begåvade	medan	andra	föds	obegå-
vade.	Ett	motsatt	synsätt	är	att	människan	föds	som	ett	tomt	blad	och	utifrån	tecken,	
intryck	och	sociala	möten	under	uppväxten,	formas	och	skapar	sig	egen	meningsfull	
kunskap.	Säljö	menar	att	den	moderna	synen	på	lärande	är	att	vissa	egenskaper	är	med-
födda	men	att	lärande	till	största	del	skapas	utifrån	olika	intryck.	
	
Kempe	och	West	(2010)	menar	att	lärande	ur	ett	designteoretiskt	perspektiv	fokuserar	
på	människans	möten	med	olika	tecken	och	signaler	i	sociala	situationer.	När	vi	befinner	
oss	i	en	situation	är	det	en	mängd	olika	tecken	som	vi	tolkar,	både	medvetet	och	omed-
vetet.	Tecknen	tolkas	av	oss	som	individer,	de	bearbetas,	transformeras	och	designas	
slutligen	till	en	egen	representation	av	tecken	meningsfulla	för	individen.	Detta	me-
ningsskapande	av	tecken	sker	genom	en	transformationsprocess	på	social,	kognitiv	och	
emotionell	nivå	där	olika	tecken	har	olika	egenskaper	och	betydelser.	Beroende	på	vilka	
tecken	som	inkluderas	designas	olika	förutsättningar	för	lärande.	Tecknen	skapar	till-
sammans	olika	teckenvärldar	med	innebörder	som	inom	designteori	beskrivs	som	semi-
otiska	resurser.	Beroende	på	vilka	resurser	vi	använder	eller	möts	av,	hur	vi	använder	
dem	och	hur	vi	kombinerar	de	olika	resurserna,	designas	vårt	lärande.		

2.3.2	Semiotiska	resurser	
Semiotiska	resurser	kan	kort	beskrivas	som	de	teckensystem	som	gör	att	vi	kan	kom-
municera	och	lära	oss	saker.	Alla	redskap,	råmaterial,	teckenvärldar	och	symboler	som	
används	eller	bearbetas	i	olika	sammanhang	är	enligt	Selander	och	Kress	(2010)	resur-
ser,	det	vill	säga	allt	omkring	oss	och	inom	oss,	som	språk,	tankar,	möten	och	fysiska	
verktyg.	Dessa	resurser	skapar	utgångspunkter	för	lärande,	vilket	är	utgångspunkten	i	
designteoretisk	teori.	Det	är	vi	själva	som	avgör	hur	en	resurs	ska	tolkas,	även	om	resur-
sen	är	avsedd	för	ett	visst	ändamål.	Ett	exempel	kopplat	till	mental	träning	är	om	en	per-
son	kommer	fram	och	säger	”bra	spelat”	efter	en	konsert.	I	grunden	låter	det	positivt,	
men	beroende	på	resurser	som	tonfall,	blick,	ansiktsuttryck	kan	vi	tolka	detta	på	olika	
sätt.	
	
Kempe	och	West	(2010)	menar	att	människan	genom	tiderna	skapat	och	använt	signaler	
för	att	dela	upplevelser	med	varandra.	Signaler	har	med	tiden	blivit	till	symboliska	teck-
en	genom	att	de	getts	innebörder;	en	handrörelse	kan	exempelvis	motsvara	ett	”Hej!”.	
Tecknen	har	därefter	kopplats	ihop	till	olika	system,	som	exempelvis	språkets	gramma-
tik,	där	relationer	skapats	inbördes	mellan	tecknen.	Enskilda	tecken	som	en	bokstav	är	
meningslösa,	men	när	de	kopplas	samman	till	hela	ord	och	meningar	blir	de	menings-
fulla.	Dessa	teckensystem,	semiotiska	resurser,	utvecklas	ur	vår	fysiska	och	sociala	om-
givning.	Teckensystem	gör	att	vi	associerar	till	tidigare	erfarenheter	och	gör	att	vi	på	så	
sätt	kan	bevara	eller	hålla	kvar	uppmärksamheten	på	något	som	redan	skett.	Vidare	me-
nar	Kempe	och	West	att	beroende	på	tidigare	erfarenheter	och	sociala	upplevelser	
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kommer	vi	därför	att	associera	olika.	I	en	lärandesituation	associerar	en	lärare	med	tidi-
gare	erfarenheter	inom	ett	ämne	annorlunda	än	en	elev	som	inte	har	någon	erfarenhet	
inom	området.	Tecken	har	därför	fått	en	betydelse	beroende	på	dess	sociala	samman-
hang	och	vår	egen	reflektion,	detta	gör	att	betydelsen	av	något	också	kan	förändras	i	
framtiden	beroende	på	kommande	upplevelser	och	reflektioner.	Slutligen	menar	Kempe	
och	West	att	vad	som	är	ett	tecken	eller	resurs	är	därför	upp	till	oss	själva,	det	kan	vara	
vad	som	helst.	

2.3.3	Multimodalitet	
Enligt	Kempe	och	West	(2010)	finns	det	olika	typer	av	semiotiska	resurser.	Språk	och	
musik	ses	som	tidsbaserade	resurser	medan	arkitektur,	gester	och	statyer	som	rumsba-
serade	resurser.	Färger	är	ytterligare	en	typ	av	resurs.	Olika	semiotiska	resurser	är	
unika	och	bär	på	olika	typ	av	information,	ofta	används	flera	resurser	samtidigt	och	de	
kompletterar	då	varandra.	Kombinerandet	av	semiotiska	resurser	kallas	multimodalitet,	
eftersom	flera	teckenvärldar	kommuniceras	simultant.	Kommunikation	benämns	alltid	
som	multimodal	eftersom	kommunikation	sker	på	flera	plan	samtidigt	och	innehåller	
olika	resurser.	Kempe	och	West	tar	upp	en	skriven	text	som	exempel	på	multimodal	
kommunikation	där	flera	semiotiska	resurser	som	språk,	typsnitt,	layout,	färg	och	
papprets	egenskaper	kombineras.	Åkerfeldt	(2009)	menar	att	beroende	på	hur	en	elev	
designar	texten	i	ett	dokument	med	typsnitt,	storlek,	ramar	och	placering,	påverkar	det	
hur	läsaren	tolkar	dokumentet.	Olika	teckensystem	har	både	begränsningar	och	skapar	
möjligheter.	Hur	något	designas	har	därför	en	avgörande	roll	för	lärande.	
	
Selander	och	Kress	(2010)	menar	att	med	tiden	har	nya	teckenvärldar	utvecklats.	Histo-
riska	utvecklingar	som	skriften	och	inte	minst	den	tekniska	utvecklingen	med	tv	och	
datorer	har	skapat	nya	semiotiska	resurser	med	djupare	tankegångar	och	nya	tecken.	
Detta	gör	att	vår	vardag	innehåller	väldigt	komplexa	multimodala	kommunikationer	
som	innehåller	mycket	omedveten	kommunikation.	Designteori	kan	därför	vara	ett	ana-
lysverktyg	för	att	synliggöra	semiotiska	resurser	och	för	att	se	hur	tecken	först	designas,	
mottas,	transformeras	och	till	slut	re-designas	för	att	representeras	som	meningsfull	
kunskap.	

2.3.4	Två	transformationscykler	
Inom	designteori	förekommer	begreppet	transformationscykel	för	att	beskriva	och	ana-
lysera	hur	en	lärandeprocess	kan	gå	till.	Selander	och	Kress	(2010)	beskriver	trans-
formationsprocessen	i	två	cykler.	Processen	börjar	i	första	transformationscykeln	där	
den	lärande	väljer	ut	information	utifrån	tidigare	erfarenhet	och	kunskap.	Information-
en	bearbetas	och	kombineras	med	annan	information	och	associeras	på	nya	sätt.	Under	
processens	gång	görs	olika	val	där	betydelser	”låses	fast”	och	små	”milstolpar”	sätts	ned.	
Dessa	val	benämns	fixeringspunkter,	vilka	skapar	grund	för	vidare	bearbetning	av	in-
formation.	I	övrigt	är	sökandet	i	processen	skissartad,	då	det	går	fram	och	tillbaks	varvid	
associationer	löper	fritt	vilket	ibland	leder	in	i	återvändsgränder	och	ibland	öppnar	nya	
delar.	En	transformation	av	information	sker	med	hjälp	av	de	resurser	som	är	tillgäng-
liga	i	en	situation.	Transformationen	leder	fram	till	en	representation	med	hjälp	av	de	
olika	resurserna,	vilket	i	sin	tur	blir	en	övergång	till	den	andra	transformationscykeln.	
	
Vid	en	representation	har	den	lärande	enligt	Selander	och	Kress	(2010)	färdigställt	be-
arbetningen	av	informationen	och	paketerat	sin	förståelse	till	skillnad	mot	den	skissar-
tade	oklara	process	som	tidigare	ägt	rum.	Den	nya	förståelsen	kan	representeras	med	
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samma	teckenvärldar	eller	omformeras	till	nya	teckensystem.	Det	kan	exempelvis	ske	
genom	att	läsa	en	bok	och	skriva	anteckningar	eller	muntligt	presentera	boken.	Repre-
sentationen	är	alltså	en	presentation	av	ny	kunskap.	Representationen	blir	också	första	
steget	och	utgångspunkten	i	den	andra	transformationscykeln	som	går	ut	på	att	den	lä-
rande	reflekterar,	diskuterar	och	värderar	sina	nya	kunskaper.	Selander	och	Kress	me-
nar	att	i	skolan	bedöms	den	första	cykeln	genom	ett	prov	eller	en	presentation	av	kun-
skap,	medan	den	andra	cykeln	bedöms	genom	diskussion	och	reflektion	med	eleven.	
Den	andra	cykeln	är	således	skapad	mer	för	att	analysera	lärande.	 	
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3	Metodkapitel	
I	detta	kapitel	presenteras	och	motiveras	valet	av	de	metoder	som	har	använts	i	studien.	
Därefter	beskrivs	studiens	design,	hur	metoderna	använts	och	slutligen	diskuteras	de	
etiska	aspekter	som	vägts	in	i	arbetet,	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillför-
litlighet.	

3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metoder	
Syftet	med	föreliggande	studie	är	att	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv	utforska	hur	
jag	med	olika	resursers	hjälp	designar	mina	mentala	förberedelser	inför	framträdanden	
och	provspelningar.	För	att	få	svar	på	detta	syfte	passar	det	enligt	mig	bra	att	använda	
kvalitativa	metoder.	Föreliggande	studie	är	alltså	av	kvalitativ	art	och	jag	har	valt	att	
främst	använda	mig	av	loggbok	i	form	av	dagbok	och	som	komplement	har	jag	även	an-
vänt	mig	av	videoinspelning.	

3.1.1	Loggbok	
I	studien	har	jag	valt	att	främst	använda	mig	av	loggbok	i	form	av	dagbok	för	att	få	en	
kontinuitet	i	dokumentationen	och	för	att	kunna	observera	förändringar	i	mina	tankar.	
Syftet	med	loggboken	är	alltså	att	skapa	en	djupare	förståelse	för	hur	mina	tankar	går	
genom	skriftlig	reflektion.	Loggboksskrivande	är	enligt	Bjørndal	(2005)	kanske	det	
enklaste	och	snabbaste	sättet	att	skriva	ned	observationer	på.	Loggböcker	kan	se	olika	
ut	och	beskriva	olika	saker	beroende	på	hur	en	författare	strukturerar	upp	loggboken	
och	vad	denne	väljer	att	skriva	ned.	Genom	loggboksskrivande	skapas	regelbunden	re-
flektion	av	den	egna	praktiken,	något	som	annars	kanske	inte	avsatts	tid	för	i	en	stressig	
vardag.	Forskning	har	enligt	Bjørndal	visat	att	loggboksskrivande	kan	vara	effektivt	för	
inlärning	genom	att	den	inkluderar	både	hand	och	öga	i	en	process	av	reflektion	och	
dokumentation.	Bjørndal	(2005)	menar	att	loggboksskrivande	kan	innebära	och	leda	till	
följande:		
	

• Att	uttrycka	det	man	kan	och	vet	kan	medvetandegöra	kunskap.		
• En	loggbok	skapar	ett	personligt	och	tryggt	rum	där	den	som	skriver	vågar	ut-

trycka	sina	känslor	eftersom	ingen	annan	kan	se	eller	bedöma	texten.		
• En	loggbok	kan	också	tillgängliggöra	omedvetna	beteenden	för	analys	genom	att	

formulera	automatiserade	beteenden	i	skrift.		
• I	en	loggbok	kan	en	person	formulera	en	slags	vardagsteori,	motivera	varför	vissa	

saker	görs	på	ett	visst	sätt	och	på	så	sätt	också	omvärdera	varför	dessa	saker	görs	
på	detta	sätt.	

	
Enligt	Bjørndal	(2005)	finns	det	olika	typer	av	loggböcker:	ostrukturerade,	strukture-
rade	och	konfluenta.	En	ostrukturerad	loggbok	har	fördelen	att	vara	mer	öppen	för	tan-
kar	som	kanske	annars	hade	rensats	bort	i	en	mer	strukturerad	form	av	loggbok.	En	
ostrukturerad	loggbok	utgör	också	en	enkel	form	av	dokumentation	där	spontana	tan-
kar	i	stunden	antecknas.	Samtidigt	som	det	är	en	enkel	form	att	arbeta	med	kan	det	i	
efterhand	vara	svårt	att	analysera	denna	typ	av	loggbok	menar	han.	Strukturerade	logg-
böcker	kan	istället	delas	upp	efter	olika	teman	som	upplevs	intressanta	eller	viktiga	i	en	
situation	och	antecknas	i	ett	schema	eller	en	tabell.	På	detta	sätt	blir	observationen	
översiktlig,	och	det	blir	tydligt	vad	som	ska	antecknas	och	lätt	att	analysera.	En	form	av	
strukturerad	loggbok	är	konfluent	loggbok,	där	kognitiva,	affektiva	och	kroppsliga	pro-
cesser	delas	upp	i	dessa	tre	teman.	Genom	att	sortera	upp	dessa	processer	är	tanken	att	



	17	

en	forskare	ska	kunna	bearbeta	erfarenheter,	se	hur	de	olika	processerna	samverkar	
samt	se	hur	något	uttrycks	under	de	olika	processerna.	I	det	här	arbetet	har	jag	främst	
använt	mig	av	en	ostrukturerad	loggbok	i	form	av	dagbok	eftersom	den	ska	vara	öppen	
för	alla	mina	tankar	och	inte	begränsa	mig	samt	vara	enkel	att	skriva.	I	samband	med	
konserterna	i	arbetet	har	jag	dock	använt	mig	av	en	konfluent	loggbok	för	att	tydligt	se	
hur	mina	tankar,	mitt	beteende	och	mina	kroppsliga	reaktioner	skiljer	sig	åt	mellan	de	
olika	konserterna.	

3.1.2	Ljud-	och	videoobservation	
Som	ett	komplement	till	loggbok	har	jag	i	denna	studie	även	använt	mig	av	videoinspel-
ning	för	att	kunna	observera	mig	själv	utifrån	samt	undersöka	om	min	mentala	upple-
velse	av	ett	framförande	stämmer	överens	med	situationen	visuellt	utifrån.	För	att	be-
vara	så	mycket	information	som	möjligt	från	ett	ögonblick	kan	en	ljud-	och	videoinspel-
ning	vara	ett	bra	verktyg	enligt	Bjørndal	(2005).	Han	menar	att	det	kan	vara	svårt	att	
observera	en	situation	där	man	själv	deltar	aktivt	i.	Han	gör	här	en	liknelse	med	en	
chaufför	som	både	ska	köra	bil	och	samtidigt	detaljerat	beskriva	sin	omgivning,	något	
som	blir	till	en	kompromiss	mellan	de	olika	uppgifterna.	En	annan	fördel	med	videoin-
spelning	är	att	en	situation	kan	bli	”konserverad”	och	då	gå	att	se	flera	gånger	med	olika	
fokus.	På	så	sätt	begränsas	inte	vårt	minne	av	hur	mycket	vi	hinner	observera.	En	stor	
detaljrikedom	kan	alltså	bevaras	med	en	inspelning	och	därmed	kan	samverkandet	mel-
lan	de,	i	det	här	fallet,	olika	semiotiska	resurserna	bevaras.	Kamerans	placering	och	fo-
kus	kan	däremot	begränsa	en	observation.	En	ljud-	och	filminspelning	blir	en	form	av	
representation	av	kamerans	ljud	och	bild,	något	som	inte	alltid	speglar	verkligheten.	
Andra	sinnen	som	lukt,	känsel	och	smak	utesluts	också	från	helhetsupplevelsen.	

3.2	Design	av	studien		
Här	nedan	beskrivs	valet	av	musikaliskt	gestaltande	projekt,	dokumenterade	situation-
er,	genomförande	av	dokumentation,	bearbetning	och	analys	av	dokumentation	och	slut-
ligen	förs	ett	resonemang	över	etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlit-
lighet.	

3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	
I	den	här	studien	har	jag	valt	att	utforska	hur	jag	använder	mig	av	mental	träning	inför	
framträdanden	och	provspelningar.	Den	mentala	delen	av	mitt	musicerande	är	något	
som	hindrat	mig	mycket	på	senare	år	och	jag	har	inte	vetat	hur	jag	ska	ändra	på	detta.	
Genom	att	sätta	mig	in	i	vad	mental	träning	innebär	samt	finna	metoder	för	hur	jag	kan	
öva	mentalt	är	syftet	med	studien	att	utforska	hur	jag	kan	förändra	tankar,	känslor	och	
beteende	samt	förbereda	mig	inför	ett	framträdande	med	hjälp	av	mental	träning.	Jag	
har	utgått	från	Fagéus	(2013)	metod	inom	mental	träning	som	beskrivs	i	boken	Musika-
liskt	flöde.	Projektet	bestod	av	att	jag	under	tre	månader	övade	mentalt	fem	gånger	i	
veckan,	och	för	att	undersöka	hur	den	mentala	träningen	påverkade	mig	hade	jag	en	
konsert	i	början,	en	i	mitten	samt	en	i	slutet	av	perioden.	Jag	spelade	ett	stycke	per	kon-
sert:	första	konserten	sats	ett	ur	Crusells	klarinettkonsert	nr.2	tillsammans	med	en	pia-
nist,	andra	konserten	Parable	XIII	för	soloklarinett	av	Persichetti	och	tredje	konserten	
Solo	de	Concours	av	Rabaud	med	en	pianist.	Jag	hade	inte	framfört	något	av	styckena	på	
konsert	tidigare.	De	olika	verken	innehöll	olika	svårigheter	men	var	av	ungefär	samma	
svårighetsgrad.	Att	jag	valde	just	dessa	tre	verk	har	inget	specifikt	syfte	mer	än	att	jag	
övade	och	arbetade	med	dessa	under	mina	klarinettlektioner	under	denna	period.	
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3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
Projektet	har	inneburit	att	öva	mentalt	och	att	utforska	hur	jag	designar	olika	resurser,	
hur	dessa	samverkar	och	förändras	under	denna	övningsprocess.	Jag	har	därför	valt	att	
dokumentera	mina	tankar	i	en	loggbok	efter	varje	mentalt	övningspass	under	hela	peri-
oden	som	sträcker	sig	över	tre	månader	under	hösten	2015.	Loggboken	har	förutom	att	
fungera	som	dokumentation	av	vilka	semiotiska	resurser	som	använts	också	utgjort	en	
viktig	del	i	att	behandla	tankar	och	känslor	under	vägen.	Även	under	de	tre	konserterna	
skrev	jag	loggbok	för	att	observera	de	tankar	som	uppstod	under	framträdandena.	Vide-
ofilmning	skedde	inte	under	den	mentala	träningen	eftersom	dokumentationen	där	end-
ast	handlade	om	att	dokumentera	mina	inre	tankar	(som	ju	inte	syns	på	film).	Video-
dokumentationen	skedde	istället	under	de	tre	konserterna	för	att	se	hur	tankar,	känslor	
och	beteende	yttrade	sig	i	mitt	kroppsspråk	och	för	att	se	om	det	fanns	någon	observer-
bar	förändring	mellan	dessa	tre	tillfällen.		

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Den	ostrukturerade	dokumentationen	i	loggboken	skedde	antingen	under	eller	direkt	
efter	varje	mentalt	övningspass	eller	på	kvällen	samma	dag.	Den	ägde	rum	i	ett	övnings-
rum	på	Institutt	for	Musikk,	NTNU,	i	Trondheim	eller	hemma	i	min	lägenhet	och	tog	allt	
från	fem	minuter	till	över	en	timme.	Anledningen	till	att	den	ibland	tog	lång	tid	var	att	
loggboksskrivandet	ofta	utgjorde	en	viktig	del	av	bearbetningen	av	tankar	i	den	mentala	
träningen.	Under	det	att	jag	dokumenterade	fokuserade	jag	främst	på	vad	jag	tänkte	un-
der	den	mentala	träningen	och	vilka	insikter	jag	fått,	och	inte	hur	jag	genomförde	själva	
övningen.		
	
I	samband	med	konserterna	skrev	jag	en	konfluent	loggbok	en	kvart	före	varje	konsert	i	
ett	övningsrum	för	att	observera	tankar,	känslor	och	kroppsliga	reaktioner,	vilket	varje	
gång	tog	cirka	två	minuter.	Samma	typ	av	loggbok	skrevs	sedan	direkt	efter	varje	kon-
sert	i	konsertlokalen,	och	längden	var	då	runt	fem	minuter.	Konserterna	tog	plats	i	två	
olika	lite	större	konsertlokaler	på	Institutt	for	Musikk,	NTNU,	i	Trondheim	och	doku-
menterades	med	ljud-	och	videoinspelningar.	Inspelningarna	skedde	med	inbyggd	mik-
rofon	och	kamera	på	min	mobiltelefon	av	en	person	som	satt	långt	fram	i	publiken.	Kva-
liteten	var	av	tillräckligt	god	kvalitet	och	hela	min	kropp	var	i	fokus	på	inspelningen.	
Längden	på	dessa	inspelningar	varierade	mellan	fem	till	åtta	minuter	och	skedde	alltså	i	
början,	mitten	och	slutet	av	studien	för	att	kunna	observera	hur	mina	tankar	speglade	
sig	utåt.	

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Under	bearbetning	och	analys	av	mina	ostrukturerade	loggboksanteckningar	från	den	
mentala	träningen	läste	jag	först	igenom	anteckningarna	utan	något	specifikt	fokus.	Syf-
tet	var	då	endast	att	sätta	mig	in	i	processen.	Därefter	handlade	det	om	att	försöka	upp-
daga	införandet	av	nya	tankegångar	och	resurser,	snarare	än	att	lyfta	fram	likheter.	Jag	
analyserade	texten	med	två	olika	fokus:	först	letade	jag	efter	olika	resurser	jag	använt	
mig	av	i	den	mentala	träningen	och	därefter	tittade	jag	efter	tydliga	förändringar	i	mina	
tankar,	känslor	och	mitt	beteende.	De	strukturerade	konfluenta	anteckningarna	från	
konserterna	satte	jag	i	sin	tur	in	i	ett	schema	av	kategorier	varvid	jag	jämförde	varje	ka-
tegori	från	de	tre	olika	tillfällena	för	att	kunna	observera	förändringar.	
	
Under	analysen	av	videoobservationerna	från	konserterna	utforskade	jag	hur	mitt	
kroppsspråk	och	mina	musikaliska	uttryck	visade	sig	utåt.	Genom	att	jämföra	videofil-
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merna	från	början,	mitten	och	slutet	av	perioden	med	varandra	undersökte	jag	hur	mitt	
kroppsspråk	skilde	sig.	Skillnaden	i	kroppsspråk	mellan	konserterna	jämfördes	därefter	
med	skillnaden	i	mina	tankar	och	känslor	från	loggboken	under	samma	konserttillfällen	
för	att	se	om	en	förändring	av	mina	tankar	yttrade	sig	i	kroppsspråk	och	beteende	under	
konserten.	På	så	sätt	kunde	jag	se	om	ytterligare	semiotiska	resurser	användes	eller	om	
resurserna	användes	på	ett	annat	sätt.	Jag	jämförde	därefter	dessa	resultat	med	logg-
boksanteckningarna	för	att	se	hur	min	utstrålning	på	videofilmerna	förhöll	sig	till	mina	
egna	inre	upplevelser	dokumenterade	i	loggboken.	Kort	sagt,	jag	strävade	alltså	här	efter	
att	undersöka	hur	mina	tankar	och	känslor	speglade	sig	utåt	mot	publiken.		

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
Då	studien	är	en	självstudie	och	den	enda	involverade	personen	är	jag	själv,	har	jag	inte	
behövt	göra	några	etiska	överväganden	gällande	andra	personer.	Enligt	Bjørndal	(2005)	
hade	en	inblandning	av	andra	personer	medfört	att	de	måste	ha	vetskap	om	studiens	
syfte	samt	gett	sitt	medgivande	till	exempelvis	videoinspelning.	Detta	för	att	det	är	av	
vikt	att	sådan	typ	av	dokumentation	inte	sprids	till	allmän	beskådning.	
	
Studiens	giltighet	beror	på	hur	studiens	resultat	stämmer	överens	med	studiens	syfte	
menar	Johansson	och	Svedner	(2006).	I	denna	studie	besvaras	syftets	frågeställningar	i	
resultatet,	det	avsedda	området	täcks,	och	på	så	sätt	menar	jag	att	studiens	giltighet	legi-
timeras.	Det	faktum	att	det	bara	är	en	inblandad	person	i	studien	ifrågasätter	dock	stu-
diens	tillförlitlighet.	Materialet	från	en	ostrukturerad	loggbok	som	jag	valt	här,	kan	vara	
svårt	att	sammanställa	och	analysera	enligt	Johansson	och	Svedner.	Det	är	också	troligt	
att	jag	lägger	in	egna	värderingar	i	analysen,	något	som	också	kan	ifrågasätta	studiens	
tillförlitlighet.	Samtidigt	är	det	just	sammansättningar	och	förändringar	i	mina	egna	tan-
kar	jag	försöker	förstå	i	denna	studie,	varför	just	jag	torde	vara	lämpad	att	analysera	
detta	material.	Att	det	endast	är	en	inblandad	person	i	studien	kan	på	så	vis	vara	både	en	
för-	och	nackdel	för	studiens	tillförlitlighet.	
	
Bjørndal	(2005)	menar	att	observation	med	videokamera	kan	vara	problematiskt	ef-
tersom	kameran	kan	påverka	de	personer	som	observeras	och	situationen	då	kan	bli	
konstlad.	I	en	konsertsituation	kan	däremot	videoobservation	kännas	mer	som	en	natur-
lig	del	av	situationen,	videodokumentation	hör	också	till	vanligheten	under	konserter.	
De	konserter	jag	dokumenterar	här	i	föreliggande	studie	hade	jag	troligtvis	filmat	ändå,	
eftersom	jag	brukar	göra	det.	Av	den	anledningen	ser	jag	inte	videoobservationen	som	
problematisk	i	denna	studie.	Musiken	som	finns	med	i	dessa	inspelningar	är	inte	längre	
upphovsrättsskyddad,	vilket	medför	att	jag	inte	behöver	vara	rädd	att	för	att	sprida	fil-
merna	vidare.	
	
Studiens	relevans	för	andra	kan	dock	ifrågasättas	eftersom	syftet	med	studien	blir	ett	
slags	synliggörande	av	vilka	semiotiska	resurser	jag	använder	mig	av	i	min	mentala	trä-
ning.	De	eventuella	förändringar	av	tankar,	känslor	och	beteende	som	sker	med	mental	
träning	är	därför	högst	personliga.	Samtidigt	visar	jag	med	denna	studie	hur	ett	design-
teoretiskt	perspektiv	kan	användas	som	ett	verktyg	för	att	analysera,	synliggöra	och	
konkretisera	mental	träning.	Jag	ger	också	exempel	på	metoder	som	kan	användas	för	
att	öva	mentalt	och	hur	dessa	metoder	påverkar	mitt	val	och	användande	av	semiotiska	
resurser,	något	som	torde	vara	relevant	för	andra.	 	
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4	Resultat	
Syftet	är	att,	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv,	utforska	hur	jag	med	olika	resursers	
hjälp	designar	mina	mentala	förberedelser	inför	framträdanden	eller	provspelningar.	I	
detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	analyserna	av	loggboken	samt	ljud-	och	videoin-
spelningarna.	Kapitlet	är	indelat	i	följande	två	teman	som	också	följer	studiens	process:	
Stöd	och	resurser	i	min	mentala	träning	och	Transformationer.	

4.1	Stöd	och	resurser	i	min	mentala	träning	
Under	denna	rubrik	presenteras	vilka	olika	semiotiska	resurser	som	har	använts	och	
hur	de	har	använts	under	min	mentala	träningsperiod.	Perioden	sträcker	sig	över	tre	
månader	under	hösten	2015.	

4.1.1	Boken	öppnas	och	träningen	startar	
Min	mentala	process	startar	i	samma	stund	som	jag	börjar	läsa	boken	Musikaliskt	flöde	
av	Fagéus	(2013).	Denna	bok	blir	nu	en	viktig	resurs	i	mitt	arbete,	eftersom	den	synlig-
gör	för	mig	ny	information.	Bokens	innehåll	består	dels	av	erfarenheter	och	tankegångar	
som	får	mig	att	reflektera	och	omvärdera	mina	tidigare	tankar,	men	framför	allt	innehål-
ler	den	ett	träningsprogram	med	konkreta	övningar	för	att	öva	mentalt.	Dessa	övningar	
blir	utgångspunkten	i	min	mentala	träning	och	är	en	viktig	vägledning	i	hur	jag	kan	lägga	
upp	mina	träningspass.	Boken	är	på	så	vis	den	första	semiotiska	resursen	i	mitt	arbete.	
	
Nu	är	det	dags	att	börja	öva	mentalt,	men	vad	behöver	jag	öva	på?	Innan	mitt	första	
mentala	övningspass	har	jag	en	konsert	för	att	se	hur	jag	agerar,	reagerar	och	känner.	
Jag	spelar	tillsammans	med	en	pianist	första	satsen	ur	Crusells	klarinettkonsert	nr.2,	ett	
åtta	minuter	långt	stycke	inför	en	publik	på	cirka	30	personer.	Konserten	filmas	och	jag	
antecknar	mina	tankar,	känslor	och	kroppsliga	reaktioner	före	och	efter	konserten.	Kon-
serten	blir	ett	sätt	att	synliggöra	och	skapa	en	utgångspunkt	i	hur	jag	mår	och	reagerar	i	
en	konsertsituation	innan	min	mentala	träning	har	börjat	och	blir	på	så	sätt	en	resurs	
eftersom	jag	får	en	hjälp	i	vad	jag	vill	uppnå	och	förändra;	en	mätsticka	i	arbetet.	
	
I	samband	med	mina	mentala	övningar	hämtade	ur	Fagéus	(2013)	bok	skriver	jag	logg-
bok.	Loggboken	är	i	första	hand	tänkt	som	enbart	en	observationsmetod	men	blir	snabbt	
även	en	semiotisk	resurs.	Den	hjälper	mig	att	bearbeta	mina	tankar	och	bidrar	till	trans-
formation.	Loggboksskrivandet	ger	nya	slutsatser	och	tankar	som	hjälper	mig	i	den	men-
tala	träningen.	Ett	exempel	på	detta	är	en	kort	anteckning	från	ett	mentalt	träningspass.	
Under	passet	gör	jag	först	en	avslappningsövning	och	tänker	därefter	över	ett	tidigare	
konsertframträdande	som	jag	har	en	negativ	bild	av.	Jag	funderar	över	om	jag	verkligen	
spelat	dåligt	och	varför	min	bild	är	negativ.	Jag	kommer	fram	till	att	jag	faktiskt	fick	posi-
tiva	kommentarer	och	egentligen	spelade	ganska	bra,	men	att	jag	då	fokuserade	på	allt	
som	var	negativt	och	tolkade	positiva	kommentarer	som	negativa.	Nu	lyckas	jag	här	
vända	en	negativ	erfarenhet	till	positiv,	och	i	min	loggbok	skriver	jag:	”Skönt	med	av-
slappning.	Skönt	att	tänka	på	ett	framträdande	när	jag	är	avslappnad”.	Genom	att	efter	
övningspasset	sätta	mig	ned	och	skriva	loggbok	påminner	jag	mig	om	att	jag	vände	nå-
got	negativt	till	något	positivt,	men	kommer	också	fram	till	slutsatsen	att	det	var	skönt	
med	avslappning,	en	slutsats	jag	inte	tänkt	på	tidigare.	På	så	sätt	kompletterar	loggboks-
skrivandet	situationen.	Sammanfattningsvis	blir	Fagéus	bok	en	ny	resurs	genom	att	den	
tillför	nya	tecken	i	form	av	text	och	övningar,	den	första	konserten	en	resurs	genom	att	
jag	i	den	kan	jämföra	mina	mentala	mål	med	hur	mina	mentala	förutsättningar	ser	ut	
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och	loggboksskrivandet	en	resurs	där	jag	kan	bearbeta	mina	upplevelser	av	de	andra	
resurserna.		

4.1.2	Fysisk	träning	och	kommentarer	från	andra	
Många	av	mina	mentala	pass	börjar	med	just	muskulära	avslappningsövningar,	men	un-
der	arbetet	tränar	jag	också	fysiskt	i	form	av	löp-	och	styrketräning.	Den	fysiska	träning-
en	hjälper	mig	att	sänka	stressnivån.	Jag	blir	lugn	efter	ett	träningspass	och	på	så	sätt	
också	mer	avslappnad	i	musklerna.	Detta	hjälper	min	koncentrationsförmåga,	att	vara	i	
nuet	och	jag	får	lättare	att	öva	mentalt.	Fysisk	träning	blir	därför	en	resurs	i	min	mentala	
träning.	
	
En	annan	yttre	påverkan	är	just	andra	personer.	Innan	min	mentala	träning	påbörjades	
bar	jag	på	en	rädsla	inför	samtal	och	kommentarer	från	andra	personer	då	jag	upplevde	
dessa	som	ett	hot.	En	stor	anledning	till	att	jag	blir	nervös	och	har	ett	negativt	fokus	är	
just	denna	rädsla	inför	vad	andra	ska	tycka	om	mitt	musicerande.	Denna	rädsla	gör	att	
jag	inte	vill	visa	upp	det	jag	kan	och	jag	undviker	därför	att	prata	med	åhörare	efter	en	
konsert.	Detta	på	grund	av	att	jag	i	förväg	har	bestämt	mig	för	att	de	inte	uppskattade	
framträdandet	och	att	jag	därför	vill	undvika	deras	reaktioner.	En	bit	in	i	den	mentala	
träningen	börjar	jag	dock	ändra	min	syn	på	nervositet	kopplad	till	åhörares	reaktioner.	
Jag	inser	istället	att	nervositeten	kan	till	bli	en	hjälp	för	att	förbättra	mitt	självförtro-
ende.	Även	om	någon	säger	något	negativt	är	de	flesta	kommentarer	positiva	och	de	kan	
därför	bidra	till	att	jag	känner	glädje	inför	att	visa	upp	mina	musikaliska	färdigheter.	Att	
prata	med	andra	och	ta	emot	kritik	växer	därför	under	tiden	fram	till	att	bli	en	semiotisk	
resurs	under	min	mentala	träning.	Det	bör	dock	tilläggas	att	jag	fortfarande	blir	nervös	
och	är	rädd	för	vad	åhörare	ska	tycka,	men	att	jag	nu	istället	har	blivit	bättre	på	att	ta	åt	
mig	av	komplimanger.	

4.1.3	Halvvägs	och	ett	mentalt	rum	väljs	
Ett	mentalt	rum	är	något	jag	läste	om	tidigt	i	studien	och	något	jag	även	har	hört	talas	om	
tidigare.	Att	genom	det	mentala	rummet	finna	en	annan	verklighet	som	kan	inredas	och	an-
passas	efter	mina	behov	är	något	jag	tänker	kan	vara	till	stor	nytta	i	den	mentala	träningen,	
därför	vill	jag	nu	snabbt	skapa	mitt	eget	rum.	Jag	arbetar	på	med	mitt	rum	under	första	må-
naden	men	har	svårt	att	lyckas	för	jag	vet	helt	enkelt	inte	hur	jag	vill	att	mitt	mentala	rum	
ska	se	ut.	Jag	försöker	med	ett	hus	vid	havet,	ett	källarrum,	ett	tält,	en	ljus	lägenhet	och	ett	
hotellrum	men	inget	känns	rätt.	Halvvägs	in	i	perioden	med	min	mentala	träning	tänker	jag:	
Var	skulle	jag	vilja	ha	konsert?	Jag	kommer	att	tänka	på	en	fin	kyrka,	med	varma	ljus,	röd	
matta	i	mittgången	och	bänkrader	av	trä.	Anledningen	till	att	det	blir	just	en	kyrka	är	kanske	
att	jag	haft	positiva	konsertupplevelser	från	just	kyrkor.	Vi	hade	under	gymnasietiden	lucia-
konserter	i	en	stor	kyrka	som	jag	har	väldigt	goda	minnen	från.	Under	dessa	konserter	del-
tog	jag	aktivt,	jag	var	kreativ,	kände	mig	fri	i	mitt	musicerande,	och	reaktionerna	efter	kon-
serterna	var	alltid	genuint	positiva	och	framför	allt	var	det	väldigt	roligt	att	spela.		
	
När	jag	väl	finner	mitt	mentala	rum	blir	även	det	en	semiotisk	resurs	som	jag	kan	knyta	
många	av	mina	mentala	övningar	till.	Jag	kan	välja	om	det	ska	vara	publik	i	rummet	eller	om	
jag	är	ensam,	dag	eller	kväll,	hur	akustiken	är	med	mera.	Det	mentala	rummet	blir	på	så	sätt	
ett	effektivt	medium	för	mentala	övningar	som	konsertvisualisering,	koncentrationsövning,	
att	skapa	mentala	triggers,	öva	på	nervositet,	presentation,	se	mig	själv	utifrån,	fundera	över	
min	självbild	och	ett	sätt	att	snabbare	försätta	mig	i	djup	koncentration.	Mitt	mentala	rum	
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effektiviserar	på	så	sätt	min	träning	och	är	ett	exempel	på	en	multimodal	semiotisk	resurs	
eftersom	resurserna	nu	samverkar	och	kompletterar	varandra.	

4.1.4	Målmedveten	klarinettövning	och	avslutningskonsert	
Mina	planerade	mentala	övningspass	består	till	en	början	av	mentala	övningar	utan	in-
strument.	Den	mentala	övningen	är	på	så	sätt	först	helt	åtskild	från	den	instrumentala	
övningen	på	klarinetten.	Mot	slutet	av	studien	börjar	däremot	de	mentala	övningarna	
implementeras	i	instrumentalövningen.	När	jag	övar	klarinett	börjar	jag	nu	tänka	posi-
tiva	tankar	och	berömma	mig	själv	för	att	motivera	mig	i	min	övning.	Jag	ställer	mig	
också	frågor	som	vad	jag	vill	med	min	övning,	vad	slutmålet	är	och	så	vidare.	På	så	sätt	
blir	klarinettövningen	mer	målmedveten	och	konsertinriktad.	Den	mentala	träningen	
effektiviserar	på	så	sätt	klarinettövningen.	Genom	att	göra	mentala	övningar	när	jag	
övar	instrumentalt	utökas	den	mentala	övningstiden	från	en	stund	några	gånger	i	veck-
an	till	flera	timmar	om	dagen.	På	så	sätt	blir	klarinettövningen	också	en	resurs	under	
min	mentala	träning,	eftersom	det	är	ytterligare	en	plattform	för	min	mentala	övning.	
	
Studien	avslutas	med	en	konsert.	Eftersom	jag	mot	slutet	av	processen	börjar	fokusera	
min	mentala	samt	instrumentala	övning	mot	ett	mål,	blir	den	sista	konserten	en	viktig	
resurs	i	konsertvisualisering.	Mina	tankar	kring	detta	gör	också	att	en	press	byggs	upp	
att	jag	är	tvungen	att	prestera	bättre	på	den	sista	konserten	nu	när	jag	har	gjort	en	
mängd	mentala	övningar,	vilket	är	något	som	motarbetar	min	mentala	process.	Genom	
att	genomföra	en	konsert	innan	min	mentala	träning	startar,	en	andra	konsert	i	mitten	
av	min	mentala	träningsperiod	samt	avsluta	perioden	med	en	tredje	konsert	kan	jag	
jämföra	hur	mina	tankar,	känslor	och	mitt	beteende	förändras	under	en	konsertsituation	
och	inte	bara	i	ett	övningsrum.	Konserter	blir	ett	sätt	att	se	om	den	mentala	träningen	
gör	någon	nytta	när	jag	framför	musik	för	andra	och	om	det	har	skett	någon	transform-
ation	hos	mig.	Konserterna	blir	således	en	viktig	resurs	för	att	analysera	och	kontrollera	
den	mentala	träningen.		

4.1.5	Uppsatsen	blir	en	sista	reflektion	
Att	skriva	detta	självständiga	arbete	blir	till	en	slutlig	semiotisk	resurs.	Genom	att	skriva	
arbetet,	läsa	igenom	och	analysera	mina	dokumentationer	reflekterar	jag	över	de	slut-
satser	jag	drog	under	den	mentala	träningsperioden.	Den	mentala	övningen	fortsätter	på	
så	sätt,	tankar	transformeras	och	ny	kunskap	skapar	en	andra	representation	av	mina	
tankar	och	känslor	i	form	av	denna	uppsats.	

4.2	Transformationer	
Under	denna	rubrik	beskrivs	hur	mina	tankar,	känslor	och	mitt	beteende	transformeras	
under	den	mentala	träningsperioden.	Texten	är	uppdelad	efter	viktiga	händelser	som	
sker	under	vägen.	

4.2.1	Hjärnan	vaknar	
Det	första	skedet	i	min	transformationsprocess	är	ett	uppvaknande.	Jag	börjar	läsa	
Fagéus	(2013)	bok	och	märker	att	jag	inte	är	medveten	om	vad	jag	tänker,	känner	eller	
hur	jag	beter	mig,	vilket	är	något	jag	inte	har	reflekterat	över	tidigare.	Att	läsa	övningar	
från	boken	blir	en	medvetandegörande	process	genom	att	hjärnan	aktiveras	och	jag	bör-
jar	fundera	över	hur	jag	egentligen	tänker.	En	tidig	anteckning	i	min	loggbok	är:	”Mental	
träning	blir	en	stund	att	stanna	upp	och	lyssna	på	mig	själv,	egentligen	en	väldigt	bra	
start	på	dagen”.	Det	är	en	befriande	tanke	att	börja	fundera	på	vad	jag	faktiskt	vill	och	
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hur	jag	mår.	Här	skapar	jag	en	utgångspunkt	och	grundplåt	att	bygga	den	mentala	trä-
ningen	på.	Genom	att	tillföra	Fagéus	bok	som	en	materiell	resurs	transformeras	mina	
mentala	resurser,	tankar,	från	att	representera	ett	passivt	beteende	till	att	representera	
en	mer	aktiv	lyhördhet	för	mina	tankar	och	känslor.		
	
Samtidigt	som	medvetandet	ökar	växer	också	en	osäkerhet	fram	eftersom	jag	märker	att	
jag	inte	vet	vad	jag	känner	och	vill.	Varför	spelar	jag	musik?	Vad	vill	jag	med	musiken?	
Varför	blir	jag	nervös?	Jag	försöker	skapa	mig	ett	mentalt	rum	men	känner	mig	även	här	
osäker	och	skriver:	”Skönt	att	gå	in	i	ett	mentalt	rum,	men	hur	vill	jag	att	mitt	rum	ska	se	
ut?	Svårt”.	Jag	märker	också	att	jag	är	lite	rädd	för	vad	jag	ska	komma	fram	till	med	mina	
tankar	och	ett	obehag	börjar	växa	fram.	Just	dessa	tankar	kanske	är	anledningen	till	att	
jag	har	valt	att	knuffa	dem	åt	sidan	och	inte	funderat	över	dem.	Även	i	konsertsamman-
hang	har	jag	tidigare	haft	problem	med	att	våga	möta	mina	känslor.	En	annan	dag	i	logg-
boken	skriver	jag:	
	

Under	flera	konserter	jag	har	haft	tidigare	har	jag	inte	blivit	speciellt	nervös,	
har	också	haft	svårt	att	fokusera	på	musiken.	Längtar	bara	till	att	konserten	
ska	ta	slut	och	funderar	på	vad	jag	ska	göra	senare	på	dagen	samtidigt	som	jag	
står	där	framför	publiken	och	spelar.	Något	är	ju	fel!	

	
Sammanfattningsvis	kan	sägas	att	jag	nu	blir	medveten	om	att	jag	är	osäker	och	behöver	
hjälp.	Jag	inser	att	jag	behöver	synliggöra	eller	ta	del	av	nya	resurser	för	att	gå	vidare	i	
min	transformation	och	kunna	skapa	en	tydlig	representation	av	vad	mina	mentala	och	
kroppsliga	resurser	står	för.	

4.2.2	Vem	är	jag?	
Efter	en	medvetandegörande	grundprocess	som	skapade	mycket	osäkerhet	är	nu	nästa	
steg	att	finna	svar	för	att	veta	vad	mitt	mål	är.	Denna	del	är	den	mest	mentalt	krävande,	
eftersom	jag	måste	vara	helt	ärlig	mot	mig	själv.	Den	kommer	också,	visar	det	sig,	bli	den	
mest	givande	för	mig	som	person.	Jag	minns	speciellt	en	dag	då	jag	satt	ned	i	tre	timmar,	
tänkte,	kände	och	antecknade	för	att	gå	till	botten	med	min	nervositet.	Det	är	få	dagar	i	
mitt	liv	som	jag	har	vågat	vara	så	ärlig	mot	mig	själv	som	denna	dag.	Dagen	börjar	med	
att	jag	ställer	mig	frågan:	”Vad	är	jag	rädd	för	när	det	gäller	musik?”	Vilket	snabbt	leder	
vidare	till:	”Vad	är	huvudsyftet	med	musik	för	mig?”	Jag	resonerar	kring	om	mitt	syfte	är	
att	ha	roligt,	få	uttrycka	mig	själv	eller	för	att	få	bekräftelse	av	andra.	Musik	är	i	denna	
stund	en	negativ	semiotisk	resurs	för	mig	som	person,	kroppsligt	och	mentalt.	Hur	jag		
kan	transformera	musik	som	resurs	till	att	samverka	positivt	med	mina	tankar	och	mitt	
beteende	blir	en	stor	fråga.	Dessa	tankar	leder	vidare	till	vad	jag	låter	styra	mitt	spel	och	
drar	i	min	loggbok	slutsatsen	nedan:	

	
Känns	som	att	jag	bara	övar	för	att	få	bekräftelse.	Inte	för	att	ha	roligt	och	visa	
upp	MIG.	Jag	försöker	snarare	visa	upp	andra	med	mitt	spel	för	att	jag	är	så	
rädd	att	jag	själv	inte	räcker	till.	Kanske	är	den	största	rädslan	att	jag	själv	inte	
räcker	till.	

	
Slutsatsen	jag	kommer	fram	till	ovan	är	något	jag	tidigare	har	blundat	för.	Det	känns	be-
tungande	att	med	mental	träning,	något	som	ska	styrka	mitt	självförtroende,	komma	
fram	till	att	jag	är	rädd	för	att	inte	räcka	till.	Den	mentala	träningen	har	synliggjort	en	
rädsla	i	mitt	beteende.	Men	när	jag	skriver	ned	mina	tankar	kan	jag	också	få	lite	distans	
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till	dem	och	reflektera	vidare.	Det	skapas	nya	hållpunkter	i	mitt	mentala	arbete	som	jag	
kan	jobba	vidare	ifrån.	Mitt	resonemang	fortsätter	enligt	följande:	
	

Men	jag	tror	egentligen	att	alla	räcker	till,	vissa	kanske	inte	har	fått	bekräftelse	
nog.	För	det	jag	gör	när	jag	inte	litar	på	att	JAG,	mitt	eget	svar	räcker	till,	är	att	
jag	bara	använder	en	liten	del	av	mig	själv	för	att	inte	blotta	mig.	Då	är	det	ju	
inte	konstigt	att	jag	inte	är	nöjd	med	mitt	resultat.	Som	att	lyfta	en	sten	med	
enbart	en	fot	när	jag	har	två	armar.	

	
Jag	inser	att	om	jag	vågar	använda	hela	min	potential	har	jag	större	potential	än	jag	anar	
och	det	blir	för	mig	meningslöst	att	spela	om	jag	inte	kan	spela	som	jag	vill.	Genom	logg-
boken	inser	jag	att	jag	ska	våga	lyssna	och	följa	mina	egna	mål	och	istället	för	att	följa	
andras.	Nästa	fråga	blir	nu	varför	jag	är	rädd	att	visa	mig	själv?	Har	jag	dåligt	självförtro-
ende?	I	detta	läge	i	min	mentala	process	skiljer	jag	inte	mellan	självkänsla	och	självför-
troende,	har	inte	heller	kunskapen	att	skilja	på	att	dessa	två	handlar	om	olika	saker.	Jag	
kommer	fram	till	att	mitt	självförtroende	till	stor	del	styrs	av	mätbara	prestationer:	
	

Hela	livet	har	självförtroendet	grundats	i	tydligt	mätbara	prestationer,	även	
om	jag	faktiskt	tycker	att	jag	har	vågat	stå	upp	för	mina	egna	åsikter	och	visat	
empati	för	andra.	Däremot	har	detta	inte	gett	mig	självförtroende.	Mitt	själv-
förtroende	har	istället	tryckts	ned	för	att	jag	inte	har	varit	snygg	nog	eller	be-
tett	mig	på	ett	sätt	som	jag	faktiskt	inte	ens	vill	själv.	Hela	livet	har	jag	ändå	
ofta	presterat	bra	i	mycket.	De	svaga	sidorna	har	jag	velat	dölja.	Jag	har	hela	li-
vet	eftersträvat	att	vara	duktig	mer	än	att	vara	mig	själv.	

	
Ovan	syns	att	min	självkänsla	låter	sig	styras	av	självförtroendet.	Min	självkänsla	som	
mental	resurs	förändras	från	något	som	är	beroende	av	omgivningen	till	att	bli	mer	
självständig.	Jag	inser	nu	att	jag	lätt	vill	leva	upp	till	alla	andras	krav	och	förväntningar,	
men	frågar	mig	själv	vart	det	leder:		
	

Vad	är	syftet	med	att	vara	”duktig”,	att	bli	bekräftad,	att	ha	gott	självförtro-
ende,	att	vara	rik,	att	vara	snygg,	populär,	den	alla	vill	ha	som	kompis,	den	alla	
tjejer	vill	ha,	om	jag	inte	kan	få	vara	mig	själv,	få	göra	det	jag	vill,	få	lita	på	mig	
själv?	För	alla	prestationer	och	det	jag	listade	upp	ovan	går	att	jaga	i	all	oänd-
lighet	utan	att	bli	färdig	och	känna	sig	nöjd.	Då	är	det	väl	bättre	att	uppfylla	
mina	egna	viljor	än	att	göra	något	som	jag	tror	ska	ge	bekräftelse	från	andra.	
	

Grunden	till	att	jag	är	nervös	är	alltså	att	jag	känner	ett	behov	av	att	lyckas	prestera	för	
att	andra	ska	tycka	om	mig,	men	jag	inser	också	att	jag	kan	bli	trygg	i	mig	själv	genom	att	
lyssna	på	mig	själv	och	ta	vara	på	uppskattningen	jag	får	för	att	jag	är	den	jag	vill	vara.	
På	så	sätt	har	jag	hittat	ett	sätt	att	öva	mentalt	för	att	stärka	min	självbild.	Genom	att	
tänka	till	och	lyssna	på	mig	själv	kommer	jag	nu	fram	till	vem	vad	jag	vill	vara	och	kän-
ner	mig	tryggare	i	varför	jag	håller	på	med	musik.	Mina	tankar,	känslor	och	beteenden	
representerar	först	en	osäkerhet	där	mina	beteenden	är	beroende	av	bekräftelse	av	
andra.		Genom	att	tillföra	de	yttre	resurserna	loggboksskrivande	och	mental	träning,	
vilket	skapar	tid	för	reflektion,	inser	jag	hur	mina	olika	resurser	samverkar	multimodalt	
i	min	transformationsprocess.	Mina	tankar,	känslor	och	beteenden	representerar	en	
starkare	självkänsla	och	självförtroende,	vilket	gör	att	jag	inte	är	lika	beroende	av	be-
kräftelse	från	andra	för	att	känna	mig	nöjd.	
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4.2.3	Positivt	beteende	
Nu	har	jag	funnit	mig	själv	lite	bättre	och	börjar	förstå	mig	på	varför	jag	tänker,	känner	
och	beter	mig	som	jag	gör.	Det	som	sker	nu	är	ett	medvetandegörande	av	alla	de	nega-
tiva	tankar	jag	intalar	mig	själv	och	tar	åt	mig	från	omgivningen.	Jag	funderar	över	vad	
som	är	sanning	och	vad	jag	hittar	på.	Jag	inser	att	om	jag	kan	förvränga	sanningen	till	
något	negativt	kan	jag	också	försköna	den	och	göra	den	positiv.	I	loggboken	skriver	jag	
följande:		
	

Ofta	kommer	de	negativa	tankarna	och	bilderna	i	fokus.	Däremot	om	man	tit-
tar	på	verkligheten	så	är	de	positiva	upplevelserna	egentligen	fler.	Varför	är	
inte	då	de	positiva	i	fokus?	

	
Med	hjälp	av	mental	träning	börjar	jag	se	positivt	på	tillvaron	och	våga	vara	mig	själv.	En	
dominoeffekt	skapas	och	jag	är	mycket	mer	positiv	i	min	klarinettövning	samt	i	andra	
delar	av	vardagen.	Även	min	syn	på	resursen	nervositet	förändras,	från	något	negativt	
till	att	jag	kan	se	nervositet	som	en	hjälp	och	jag	skriver	följande:	
	

Idag	såg	jag	nervositet	som	en	hjälp.	Något	positivt	som	kommer	och	hjälper	
en	inför	en	situation.	En	kompis.	På	så	sätt	blir	jag	inte	lika	rädd	för	att	bli	ner-
vös,	mer	ett	sätt	att	tagga	till.	

	
Denna	positiva	våg	gör	det	roligare	att	öva,	svårigheter	blir	utmaningar	även	om	det	går	
motigt	ibland.	Jag	kan	ofta	känna	att	det	kan	vara	svårt	att	vara	i	nuet	på	grund	av	rädsla	
och	försätter	mig	då	i	en	slags	”komfortzon”	för	att	skydda	mig	själv,	vilket	resulterar	i	
att	jag	kan	stå	och	tänka	på	vad	jag	ska	äta	till	middag	när	jag	spelar	istället	för	att	vara	i	
musiken	och	visa	min	musikaliska	tolkning.	Här	märker	jag	också	att	jag	gör	framsteg.	
Bland	annat	blir	jag	bättre	på	att	vara	i	nuet	under	klarinettlektionerna	och	jag	spelar	
mer	uttrycksfullt	trots	nervositet.	Jag	funderar	också	kring	ödmjukhet.	Har	jag	under	
hela	livet	haft	svårt	för	musiker	utan	ödmjukhet,	men	hur	har	jag	själv	betett	mig	egent-
ligen?	I	loggboken	skriver	jag	följande	insikt:	
	

Jag	tycker	själv	att	jag	är	smart	och	kanske	försöker	jag	ibland	håna	andra,	
trycka	ned	andra,	läxa	upp	eller	undervisa	andra	för	att	lyfta	upp	mig	själv.	Det	
får	absolut	inte	vara	grunden	till	att	jag	undervisar!	

	
Med	skräck	inser	jag	att	jag	inte	alltid	har	betett	mig	som	jag	hade	önskat.	Jag	tycker	det	
är	svårt	att	erkänna	dessa	saker	för	mig	själv	och	tänker	att	jag	ibland	till	och	med	ljuger	
jag	för	mig	själv	för	att	vara	”duktig”.	Samtidigt	känner	jag	en	lättnad	över	att	jag	vågar	
släppa	ut	dessa	saker	och	en	ödmjuk	sida	hos	mig	växer	fram.	Jag	märker	att	ju	tryggare	
jag	blir	i	mig	själv	desto	mindre	blir	mitt	behov	att	att	hävda	mig	mot	andra,	och	mitt	
beteende	följer	detta	mönster.	Jag	börjar	uppskatta	hur	de	andra	studenterna	på	skolan	
spelar	och	mina	kommentarer	kring	deras	spel	blir	alltmer	ödmjuka.	Mitt	kroppsliga	
beteende	har	på	så	sätt	transformerats	från	ett	mer	instängt	och	hårt	intryck	till	ett	mer	
öppet	och	givmilt,	och	mitt	mentala	beteende,	tankar	och	känslor	har	transformerats	
från	en	avundsjuka	på	andra	där	jag	letar	fel	hos	personer	för	att	lyfta	upp	mig	själv	till	
att	glädjas	över	och	inspireras	av	andras	kunskaper	och	styrkor.	Däremot	finns	det	fort-
farande	plats	för	förbättring.	Jag	känner	också	en	distans	mellan	mig	som	musiker	och	
som	person.	Spela	klarinett	är	något	jag	gör	för	att	jag	tycker	det	roligt.	Mitt	klarinettspel	
styr	däremot	inte	värdet	av	mig	som	person.	Denna	insikt	gör	att	jag	kan	tänka	mer	på	
utveckling	och	glädje	när	jag	spelar	klarinett	och	mindre	på	prestation.	En	ny	represen-
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tation	av	mina	tankar	sker	från	att	de	är	svårkontrollerade	och	till	något	jag	i	större	grad	
kan	styra.	På	så	sätt	kan	jag	välja	att	de	ska	vara	mer	positiva	och	de	gynnar	då	mina	
känslor.	Känslorna	har	transformerats	från	ångest,	stress,	rädsla	till	mer	glädje	och	nyfi-
kenhet	även	om	stressen	lever	kvar	i	mindre	grad.	Mitt	kroppsliga	beteende	har	blivit	
mer	medvetet,	mer	avslappnat	och	ödmjukt.	Nästa	steg	blir	att	se	om	denna	transforme-
ring	speglar	sig	i	projektets	avslutningskonsert.	

4.2.4	Projektets	avslutning	
I	slutet	av	den	mentala	träningsperioden	fokuseras	tankarna	kring	avslutningskonserten	
och	nu	blir	jag	stressad.	Jag	känner	en	prestationsångest	inför	konserten	som	är	den	
sista	måttstocken	för	hur	jag	har	lyckats.	Min	mentala	träning	har	i	största	grad	bestått	
av	att	arbeta	med	min	självkänsla	och	tänka	positivt,	och	inte	så	mycket	av	konsertför-
beredelse.	Nu	är	det	dags	för	konsert	och	jag	har	inte	helt	kontroll	över	mig	själv	i	kon-
sertsituationen.	Mina	tankar,	känslor	och	beteenden	transformeras	tillbaka	till	tidigare	
mer	osäkra	och	okontrollerade	beteenden	jag	hade	innan	min	mentala	träningsperiod	
startade.	Jag	blir	nervös	och	spänd	i	kroppen.	Mitt	kroppsspråk	och	mina	reaktioner	är	
lika	som	i	den	första	konserten	men	nervositeten	är	större.	Däremot	är	koncentrationen	
på	musiken	bättre	och	mitt	mentala	beteende	har	på	så	sätt	transformerats	från	ett	
flyktbeteende	till	ett	mer	fokuserat	och	lösningsorienterat	beteende.	Jag	flyr	inte	från	
situationen	utan	håller	mig	närvarande	och	har	också	en	helt	annan	medvetenhet	om	
vad	som	sker	i	mitt	huvud.	Min	slutsats	är	att	jag	måste	öva	oftare	på	själva	konsertsitu-
ationen	och	öva	mer	på	att	visualisera	konserter,	även	om	mitt	mentala	grundläge	är	
mycket	mer	stabilt	och	jag	har	hittat	mig	själv	bättre.	Jag	har	fortfarande	svårt	att	kon-
trollera	mitt	fokus	men	försöker	i	alla	fall.	Avslutningskonserten	går	inte	helt	som	jag	
vill,	utan	att	det	krävs	mer	för	att	befästa	allt	stadigt	helt	enkelt.	Däremot	återhämtar	jag	
mig	ganska	snabbt	efter	konserten	med	hjälp	av	mitt	positiva	tänkande.	Jag	måste	fort-
sätta	min	mentala	övning	för	att	fortsätta	transformationen	från	att	mina	tankar,	känslor	
och	beteenden	är	okontrollerade	till	att	befästa	en	representation	av	mina	resurser	som	
gör	att	jag	kan	kontrollera	tankar,	känslor	och	beteenden	under	en	konsertsituation.	
Däremot	har	min	förmåga	att	i	efterhand	vända	en	negativ	upplevelse	till	positiv	och	
stänga	ute	negativa	tankar	blivit	mycket	bättre,	vilket	kan	kopplas	till	transformationen	
av	mina	tankar	från	okontrollerade	till	kontrollerade.	Transformation	och	en	ny	repre-
sentation	av	semiotiska	resurser	är	på	så	sätt	större	och	tydligare	i	en	lugnare	situation,	
exempelvis	när	jag	övar	klarinett,	än	i	en	pressad	situation,	som	under	ett	konsertfram-
förande.		

4.3	Sammanfattning	
Sammanfattningsvis	kan	sägas	att	viktiga	semiotiska	resurser	i	min	mentala	träning	har	varit	
Fagéus	(2013)	övningar,	fysisk	träning	för	att	sänka	min	stressnivå,	uppmuntrande	kom-
mentarer	från	människor	omkring	mig,	mitt	mentala	rum	där	jag	kan	visualisera	positiva	
scenarion,	att	vara	mentalt	aktiv	när	jag	övar	klarinett,	konserter	jag	kan	öva	mentalt	inför	
och	utifrån	hur	jag	reagerar	på	dessa	utvärdera	min	mentala	träning,	och	till	sist	denna	upp-
sats	som	hjälper	mig	att	bearbeta	mina	mentala	slutsatser.	Tydligt	är	också	att	de	olika	semi-
otiska	resurserna	i	min	mentala	träning	samverkar	och	på	så	sätt	blir	till	multimodala	resur-
ser.	Mina	tankar,	känslor	och	beteenden	har	transformerats	från	en	omedvetenhet	i	vad	jag	
tänker	och	vill	där	jag	undermedvetet	intalar	mig	negativa	tankar	och	även	är	negativt	in-
ställd	mot	andra	människor,	till	en	större	medvetenhet	där	jag	kan	påverka	mina	tankar,	
känslor	och	beteenden	och	välja	vad	jag	vill	fokusera	på.	På	så	sätt	har	jag	skapat	en	mer	po-
sitiv,	glädjefylld	och	ödmjuk	syn	på	mig	själv,	andra,	musik	och	framträdanden.  
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	förs	en	diskussion	kring	studiens	resultat	i	förhållande	till	uppsatsens	
bakgrundslitteratur	samt	det	teoretiska	perspektiv	som	legat	till	grund	för	studien.	Vi-
dare	diskuteras	arbetets	betydelse	och	avslutningsvis	fortsatta	forsknings-	och	utveckl-
ingsarbeten	kopplat	till	mental	träning.	

5.1	Resultatdiskussion	
I	detta	avsnitt	förs	en	diskussion	kring	följande	fyra	teman:	Transformationscyklerna,	
Distansering	mellan	person	och	musiker,	Den	fysiska	kroppens	samband	med	tankar	och	
känslor	och	slutligen	Semiotiska	resurser	kopplat	till	transformationer.	 

5.1.1	Semiotiska	resurser	kopplat	till	transformationer	
Kempe	och	West	(2010)	menar	att	lärande	ur	ett	designteoretiskt	perspektiv,	fokuserar	
på	människans	möten	med	olika	tecken	och	signaler	i	sociala	situationer.	När	vi	befinner	
oss	i	en	situation	är	det	en	mängd	olika	tecken	vi	tolkar;	både	medvetet	och	omedvetet.	
Beroende	på	vilka	resurser	vi	använder	eller	möts	av,	hur	vi	använder	dem	och	hur	vi	
kombinerar	de	olika	resurserna,	designas	vårt	lärande.	I	föreliggande	studie	kan	jag	tyd-
ligt	se	hur	införandet	av	nya	semiotiska	resurser	påverkade	min	transformationspro-
cess.	Exempelvis	innebar	införandet	av	ett	mentalt	rum	i	min	mentala	träning	att	jag	
kunde	öva	på	konsertvisualisering	på	ett	helt	annat	sätt.	När	jag	infört	en	ny	resurs	i	den	
mentala	träningen	har	tydliga	transformationer	skett,	något	som	visar	att	designandet	
av	de	semiotiska	resurserna	skapar	olika	förutsättningar	för	lärande.	Jag	ser	här	en	tyd-
lig	koppling	mellan	mental	träning	och	det	designteoretiska	perspektivet	eftersom	jag	
själv	designar	de	olika	förutsättningarna	för	transformationen	av	mina	tankar	beroende	
på	vilka	semiotiska	resurser	jag	kombinerar	i	min	mentala	träning.	Det	är	vi	själva	som	
avgör	hur	en	resurs	ska	tolkas	menar	Selander	och	Kress	(2010),	även	om	resursen	är	
avsedd	för	ett	visst	ändamål.	Under	studien	har	jag	lärt	mig	att	förändra	min	tolkning	av	
vissa	semiotiska	resurser,	exempelvis	blir	numera	kommentarer	från	andra	till	något	
positivt	istället	för	negativt,	och	jag	inser	även	att	nervositet	kan	vara	en	positiv	resurs.		
	
Kempe	och	West	(2010)	menar	att	flera	resurser	ofta	används	samtidigt	och	de	komplet-
terar	då	varandra.	Kombinerandet	av	semiotiska	resurser	kallas	multimodalitet,	ef-
tersom	flera	teckenvärldar	kommunicerar	simultant.	Kommunikation	benämns	alltid	
som	multimodal	eftersom	kommunikation	sker	på	flera	plan	samtidigt	och	innehåller	
olika	resurser.	En	slutsats	i	den	här	studien	är	att	det	är	svårt	att	avgöra	vilken	semiotisk	
resurs	som	påverkar	vad,	eftersom	de	olika	resurserna	hela	tiden	samverkar	och	är	mul-
timodala.	På	så	sätt	kan	det	ifrågasättas	hur	avgränsandet	av	en	semiotisk	resurs	går	till,	
det	är	därför	också	svårt	att	uppmärksamma	alla	resurser	jag	använder	under	denna	
mentala	träning.	En	semiotisk	resurs	tolkas	och	används	olika	beroende	på	vem	som	
använder	den	och	i	vilken	situation	den	används	enligt	Kempe	och	West.	På	så	sätt	är	det	
svårt	att	utifrån	en	studie	som	denna	komma	med	en	generell	lösning	för	vilka	semio-
tiska	resurser	som	bör	användas	om	ett	visst	mål	ska	uppnås	med	mental	träning.		
	
Åkerfeldt	(2009)	menar	att	hur	en	text	designas	med	hjälp	av	olika	typsnitt,	storlekar,	
ramar	och	placering	i	ett	dokument,	påverkar	hur	läsaren	tolkar	dokumentet.	Olika	
teckensystem	har	både	begränsningar	och	skapar	möjligheter.	Hur	något	designas	har	
därför	en	avgörande	roll	för	lärande.	En	slutsats	är	att	den	designteoretiska	synen	på	
lärande	kan	vara	väldigt	användbar	i	mental	träning.	Däremot	kan	det	ta	tid	att	nå	våra	
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mål	och	vi	kan	behöva	prova	oss	fram	för	att	hitta	ett	sätt	som	passar	varje	person,	vilket	
också	är	synliggjort	i	föreliggande	studie.	

5.1.2	Transformationscyklerna	
De	transformationer	som	synliggjorts	i	resultatet	kan	tydligt	kopplas	till	Selander	och	
Kress	(2010)	beskrivning	av	lärande	utifrån	de	två	transformationscyklerna.	De	menar	
att	processen	startar	i	första	transformationscykeln	där	den	lärande	väljer	ut	information	
utifrån	tidigare	erfarenhet	och	kunskap.	Detta	kan	liknas	med	att	jag	i	början	av	min	stu-
die	funderar	över	hur	jag	känner,	tänker,	mina	tidigare	erfarenheter	och	inser	att	jag	är	
osäker	inom	mig.	Nästa	steg	blir	att	jag	med	hjälp	av	mentala	övningar	bearbetar	mina	
tidigare	erfarenheter	och	skapar	nya	tankegångar	och	slutsatser.	Detta	kan	liknas	med	
Selander	och	Kress	(2010)	beskrivning	av	att	information	bearbetas	och	kombineras	
med	annan	information	och	associeras	på	nya	sätt.	De	menar	att	olika	val	görs	under	en	
process	där	betydelser	”låses	fast”	och	små	”milstolpar”	sätts	ned.	Dessa	val	benämns	
fixeringspunkter,	vilka	skapar	grund	för	vidare	bearbetning	av	information.	I	förelig-
gande	studie	vill	jag	mena	att	jag	hittade	just	milstolpar	som	rörde	varför	jag	blir	nervös	
och	vad	syftet	med	musik	är	för	mig,	vilka	jag	därefter	byggde	min	mentala	träning	på.		
	
Selander	och	Kress	(2010)	menar	att	transformation	leder	fram	till	en	representation	
med	hjälp	av	olika	resurser.	Vid	en	representation	har	den	lärande	färdigställt	bearbet-
ningen	av	informationen	och	paketerat	sin	förståelse	till	skillnad	mot	den	skissartade	
oklara	process	som	tidigare	ägt	rum.	När	det	gäller	min	mentala	träning	här	gick	den	
inte	alltid	spikrakt	så	att	säga,	utan	jag	hade	bland	annat	svårt	att	finna	ett	mentalt	rum	
och	svårt	att	skilja	på	olika	begrepp	samt	vad	som	var	orsaken	till	min	nervositet	och	
mitt	beteende.	Mot	slutet	av	processens	gång	lyckades	jag	däremot	”paketera”	proces-
sen.	Det	skedde	genom	att	jag	skapade	positiva	tankegångar	och	en	förståelse	för	vad	jag	
vill	och	hur	jag	kan	påverka	mig	själv	och	mitt	beteende.	På	så	sätt	skapades	nya	positiva	
representation	av	mina	tankar,	känslor	och	mitt	beteende	där	tidigare	representationer	
bestod	av	negativa	tankar,	känslor	och	beteenden.	Idag	är	jag	mer	ödmjuk	mot	andra,	
snällare	mot	mig	själv	och	har	roligare	när	jag	spelar	musik.	
	
Selander	och	Kress	(2010)	menar	att	en	ny	representation	utgör	en	utgångspunkt	i	den	
andra	transformationscykeln	som	går	ut	på	att	reflektera	över,	analysera	samt	värdera	ny	
kunskap.	Den	andra	cykeln	motsvarade	i	den	här	studien	att	skriva	denna	uppsats,	där	jag	
analyserade	och	reflekterade	över	min	representation,	något	som	ledde	fram	till	att	jag	
uppmärksammade	nya	utvecklingsområden,	reflekterade	vidare	samt	drog	nya	slutsatser	av	
processerna	från	min	mentala	träning. Under	perioden	av	mental	träning	kände	jag	av	för-
ändringar,	vilket	visar	på	att	mental	träning	kan	påverka	mig	både	psykiskt	och	fysiskt.	Där-
emot	är	mental	träning	en	lång	process	där	jag	under	min	period	på	tre	månader	bara	kom	
en	bit	på	vägen.	Jag	märker	också	att	jag	inte	hann	befästa	alla	insikter	och	tankar	eftersom	
vissa	delar	har	gått	bakåt	nu	när	jag	inte	övat	mentalt	lika	aktivt. 

5.1.3	Distansering	mellan	person	och	musiker	
Vad	som	är	en	god	självkänsla	och	ett	bra	självförtroende	är	något	vi	bör	definiera	för	
oss	själva	innan	vi	försöker	uppnå	något	menar	Fagéus	(2013).	Han		definierar	själv-
känsla	och	självförtroende	som:	”Självkänsla	–	känslan	av	att	vara	älskad,	uppskattad	för	
den	jag	är.	Självförtroende	–	upplevelsen	av	att	jag	är	bra	på	det	jag	gör”	(s.	89).	Under	
föreliggande	studie	lärde	jag	mig	att	skilja	på	just	självkänsla	och	självförtroende,	vilket	
också	hjälpte	mig	att	skilja	på	vem	jag	är	som	person	och	vem	jag	är	som	musiker.	Jonas-
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son	(mästarklass,	22	januari	2016)	menade	att	det	kan	vara	bra	att	skapa	en	distans	
mellan	sig	själv	som	person	och	som	musiker;	en	bra	förutsättning	för	att	skapa	en	mu-
siker	med	självförtroende	som	vågar	ta	risker	och	följa	sin	vilja,	samtidigt	som	det	finns	
en	ödmjuk	personlighet	utan	något	behov	att	hävda	sig.	Detta	är	något	jag	i	studien	re-
flekterade	kring	och	försökte	eftersträva.	Detta	har	tydliggjort	vad	mina	musikaliska	mål	
är	samt	vad	mina	personliga	mål	är.	En	insikt	jag	fått	under	studien	är	alltså	att	en	bra	
och	ödmjuk	självkänsla	inte	behöver	vara	en	motsättning	till	ett	bra	självförtroende,	det	
gäller	bara	att	skilja	dem	åt.	Genom	att	skilja	på	mig	själv	som	musiker	och	person	har	
jag	uppnått	det	Jonasson	diskuterar,	att	få	ett	bättre	självförtroende	som	musiker	och	
blivit	mer	ödmjuk	som	person.		

5.1.4	Den	fysiska	kroppens	samband	med	tankar	och	känslor	
Gallway	(1986)	menar	att	när	vi	utför	en	aktivitet	består	den	av	två	aktiviteter,	en	yttre-	
och	en	inre	aktivitet.	Den	yttre	utgörs	av	fysiska	prestationer	som	att	exempelvis	spela	
en	skala,	medan	den	inre	handlar	om	hur	vi	hanterar	oss	själva	när	vi	utför	något,	det	vill	
säga	när	vi	spelar	skalan.	Om	vi	inte	är	medvetna	om	den	inre	faktorn	kommer	den	yttre	
att	styra	den	inre.	Genom	god	kontroll	av	den	inre	aktiviteten	kan	därför	goda	förutsätt-
ningar	skapas	att	lyckas	med	den	yttre,	det	vi	visar	för	andra.	På	så	sätt	kan	vi	alltså	
mentalt	påverka	våra	kroppsliga	fysiska	ageranden	och	aktiviteter.	I	resultatet	i	förelig-
gande	studie	visas	att	när	jag	påbörjar	studien	är	jag	inte	medveten	om	den	inre	aktivitet	
som	pågår,	den	yttre	fick	på	så	sätt	styra	den	inre	aktiviteten.	Under	studiens	gång	blir	
jag	alltmer	medveten	om	den	inre	aktiviteten	vilket	gör	att	jag	reflekterar	mer	över	hur	
jag	vill	genomföra	den	fysiska	aktiviteten	och	jag	blir	då	också	mer	medveten	om	denna	
yttre	aktivitet.		
	
Genom	att	medvetet	slappna	av	i	muskler	kan	jag	också	nu	bli	lugnare	i	mina	tankar.	
Connolly	och	Williamon	(2004)	menar	att	ett	mentalt	träningspass	bör	öppnas	med	av-
slappning	för	att	hjärna	och	kropp	ska	kunna	kommunicera	med	varandra	bättre.	Fagéus	
(2013)	menar	i	sin	tur,	att	genom	att	slappna	av	i	muskler	sparar	kroppen	energi	som	
istället	kan	läggas	på	att	fokusera	på	musik.	Reinikainen	(2014)	anser	att	hennes	kon-
centration	förbättrades	genom	att	hon	lade	fokus	på	musikens	musikaliska	uttryck	istäl-
let	för	dess	tekniska	utförande.	Hon	kom	också	fram	till	att	vi	musiker	måste	vara	men-
talt	närvarande	innan	vi	funderar	på	speltekniska	faktorer.	Det	som	sker	inom	oss	men-
talt	får	helt	enkelt	leda	kroppen	fysiskt,	inte	tvärt	om	för	då	mister	vi	kontrollen.		
	
Är	det	då	möjligt	att	bara	öva	på	den	inre	aktiviteten,	eller	bara	på	den	yttre	aktiviteten,	
eller	kan	vi	öva	på	båda	samtidigt?	Något	jag	kommer	fram	till	i	den	här	studien	är	att	
det	genom	mental	träning	går	att	påverka	tankegångar	under	fysisk	aktivitet,	och	att	
fysisk	spänning	i	muskler	går	att	påverka	när	vi	känner	eller	tänker	något.	Däremot	
samverkar	dessa	två	aktiviteter,	något	som	Galway	(1986),	Connolly	och	Williamon	
(2004),	Fagéus	(2013)	och	Reinikainen	(2014)	är	eniga	om.	Min	slutsats	är	att	den	inre	
och	yttre	aktiviteten	kan	ses	som	en	aktivitet,	där	vi	väljer	var	vi	lägger	vårt	fokus,	vilket	
i	sin	tur	kan	förändra	en	aktivitet.	Connoly	och	Williamon	(2004)	menar	att	automatise-
ring	av	fysiska	rörelser	kan	vara	energisparande,	automatiserar	vi	rörelser	fel	kan	de	
däremot	vara	energikrävande.	På	samma	sätt	är	det	med	tankegångar	enligt	Fagéus	
(2007);	genom	att	rensa	bort	onödiga	negativa	tankegångar	som	automatiserats	in	i	det	
undermedvetna	spar	vi	energi	och	mer	plats	blir	över	åt		positiva	tankar	samt	koncent-
ration.	Jag	drar	därför	slutsatsen	att	öva	både	mentalt	och	att	slappna	av	muskulärt	kan	
på	så	sätt	göra	att	så	mycket	energi	som	möjligt	läggs	på	det	vi	vill.	
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5.2	Arbetets	betydelse	
Denna	studie	har	hjälpt	mig	att	förändra	min	syn	på	mig	själv	och	på	musik,	vilket	gör	att	
jag	mår	bättre,	behandlar	andra	bättre	och	uppskattar	mitt	musikutövande	mer.	Med	
studien	har	jag	funnit	en	metod	att	även	i	framtiden	underhålla	dessa	tre	egenskaper,	
något	som	blir	en	hjälp	i	fortsättningen	av	min	utbildning	och	som	blivande	lärare.	Jag	
har	fått	nya	kunskaper	i	hur	mental	träning	kan	användas	och	insett	vilken	hjälp	det	kan	
vara.	Eftersom	många	har	mentala	hinder	i	sitt	musikutövande	är	jag	övertygad	om	att	
mental	träning	är	något	jag	kan	ha	stor	nytta	av	för	att	hjälpa	framtida	elever.	Min	för-
hoppning	är	att	denna	studie	kan	vara	betydelsefull	även	för	andra	lärare.	Genom	att	se	
hur	mental	träning	kan	gå	till,	se	vilka	olika	resurser	och	hjälpmedel	jag	använt	mig	av	
samt	följa	en	mental	process	hoppas	jag	kunna	inspirera	andra	att	använda	sig	av	mental	
träning	som	resurs	i	sitt	arbete.	I	föreliggande	studie	är	mental	träning	kopplat	till	mu-
sik,	men	mental	träning	kan	kopplas	till	vad	som	helst,	dels	att	prestera	bättre	i	ett	ämne	
som	idrott	eller	matematik,	men	också	för	att	må	bättre.	Kanske	kan	vi	få	elever	att	må	
bättre	och	ta	vara	på	varandra	bättre	med	mental	träning?	

5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	
Innan	denna	studie	påbörjades	var	mina	föreställningar	att	mental	träning	handlar	om	
att	prestera	bättre,	göra	koncentrationsövningar	och	att	visualisera	drömscenarion.	Nå-
got	jag	insåg	under	studiens	gång	är	att	mental	träning	för	min	del	handlar	mycket	om	
att	jobba	med	mig	som	person,	inte	bara	att	prestera	som	musiker.	Under	studien	har	jag	
tänkt	mycket	på	hur	vi	människor	formas	mentalt	under	vår	uppväxt.	Min	upplevelse	är	
att	många	av	de	som	under	sin	uppväxt	blivit	matade	med	bekräftelse	och	skapat	ett	
starkt	självförtroende	lyckas	bra	under	scenframträdanden,	samtidigt	som	de	kanske	
inte	har	ett	ödmjukt	beteende	mot	andra.	De	som	blivit	mer	socialt	utsatta	i	form	av	
mobbning	eller	fått	lite	stöd	och	bekräftelse	under	sin	uppväxt	kan	istället	få	stora	pro-
blem	med	att	släppa	loss	på	sitt	instrument	och	prestera	bra	framför	en	publik.	Ett	in-
tressant	forskningsområde	skulle	vara	hur	den	sociala	uppväxten	påverkar	oss	som	mu-
siker.	Ett	utvecklingsarbete	kopplat	till	social	uppväxt	är	om	mental	träning	kan	få	ut-
satta	elever	att	må	bättre.	Mental	träning	var	inget	jag	hörde	talas	om	under	min	skol-
gång	i	grund-	eller	gymnasieskolan.	Min	tanke	är	att	med	hjälp	av	mental	träning,	skulle	
en	miljö	kunna	skapas	där	barn	och	ungdomar	får	möjlighet	att	utveckla	en	bra	själv-
känsla	utan	att	känna	behov	av	att	trycka	ned	andra	för	att	förhöja	sig	själva.	Mental	trä-
ning	kan	kanske	också	vara	ett	sätt	för	elever	att	ta	reda	på	vad	de	vill	och	på	så	sätt	bli	
mer	motiverade	i	skolan.	Många	elever	är	enligt	min	uppfattning	bättre	än	de	tror.	
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