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Sammanfattning		
	
Självständigt	arbete	1	–	musiklärare	
Titel:	 Utantillspel	 inför	 publik	 –	 En	 självstudie	 om	 att	 kunna	 spela	 utan	 noter	 under	
press	med	hjälp	av	mental	träning.		
Författare:	Nina	Granat	
Termin	och	år:		VT	2017	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ann-Sofie	Paulander		
Examinator:	Ragnhild	Sandberg-Jurström		
	
Syftet	med	detta	självständiga	arbete	är	att	utforska	på	vilka	sätt	mental	träning	kan	få	
mig	att	uppleva	lugn	vid	utantillspel	under	framförandesituationer.	Syftet	bärs	upp	av	
följande	forskningsfråga:	Hur	erfar	jag	en	process	där	jag	tränar	på	att	uppleva	lugn	när	
jag	spelar	cello	utan	noter	med	hjälp	av	mentala	träningsmetoder?	Arbetet	är	skrivet	
utifrån	det	teoretiska	perspektivet	livsvärldsfenomenologi	där	jag	analyserar	erfaren-
heter	utifrån	mitt	eget	perspektiv	och	min	egen	livsvärld.	Studien	baseras	på	egna	logg-
boksanteckningar	och	videoobservation	av	mig	själv.	Resultatet	presenteras	med	hjälp	
av	teman	som	att	finna	fokus,	medvetenhet,	inre	bilder,	upprepning	och	mental	förbere-
delse	samt	konsert.	Avslutningsvis	diskuteras	resultatet	i	förhållande	till	tidigare	forsk-
ning	där	bland	annat	publikens	påverkan	på	livsvärlden	tas	upp.	Här	diskuteras	även	
avslappning	och	lugn	i	förhållande	till	medvetenhet	och	inre	bilder.		
	
Nyckelord:	mental	träning,	livsvärldsfenomenologi,	loggbok,	videoobservation,	cello,	
utantillspel.		
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Abstract		
Thesis	1	-	Music	Education.	
Title:	Playing	music	by	heart	under	pressure-	A	self-	study	about	playing	music	by	heart	
under	pressure	by	using	mental	training	as	a	supporting	method.	
Author:	Nina	Granat	
Semester	and	year:	Spring	2017	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ann-	Sofie	Paulander	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
The	purpose	of	this	study	is	to	explore	how	mental	training	can	give	me	a	feeling	of	be-
ing	calm	when	I	play	music	from	memory	on	stage.	The	study	is	supported	by	the	follow-
ing	research	question:	How	can	I	use	mental	training	to	get	a	calm	feeling	when	I	play	
the	cello	without	support	from	any	scores?	The	study	is	based	on	a	life-	word	perspec-
tive	where	I	analyse	my	experiences	from	my	own	point	of	view,	from	my	lifeworld.	The	
method	that	the	study	is	based	on	is	a	writing-log	and	video	recordings	of	myself.	The	
result	is	presented	by	following	themes:	finding	focus,	awareness,	inner	pictures,	repeat-
ing	and	mental	preparations,	and	concert.	The	result	are	then	discussed	in	relation	to	
previous	research.	I	discuss	the	audients	effect	on	the	life-	world	and	relaxation	related	
to	awareness	and	inner	pictures.		
	
Keywords:	mental	training,	life-	word	perspective,	writing	log,	video	documentation,	
cello,	music	from	memory.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	4	

Innehållsförteckning		
Förord	....................................................................................................................................................	5	

1	Inledning	............................................................................................................................................	6	
1.1	Inledande	text	.........................................................................................................................................	6	
1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfråga	................................................................................	6	

2	Bakgrund	...........................................................................................................................................	8	
2.1	Litteratur	inom	området	........................................................................................................................	8	

2.1.1	Mental	träning	..................................................................................................................................................	8	
2.1.2	Mentala	träningsmetoder	.............................................................................................................................	9	

2.2.	Tidigare	forskning	...............................................................................................................................	10	
2.3	Teoretiskt	perspektiv	–	livsvärldsfenomenologi	.............................................................................	12	

3	Metodkapitel	.................................................................................................................................	14	
3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metoder	.................................................................................	14	
3.1.1	Loggbok	...........................................................................................................................................................	14	
3.1.2	Videoobservation	........................................................................................................................................	15	

3.2	Design	av	studien	.............................................................................................................................	15	
3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	..............................................................................................	16	
3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	......................................................................................................	18	
3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen	..................................................................................................	18	
3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	................................................................................	20	
3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	...........................................	20	

4	Resultat	...........................................................................................................................................	21	
4.1	Finna	fokus	............................................................................................................................................	21	

4.1.1	Fokus	i	den	mentala	träningen	.................................................................................................................	21	
4.1.2	Avslappning	.....................................................................................................................................................	22	
4.1.3	Koncentration	.................................................................................................................................................	22	

4.2	Medvetenhet	........................................................................................................................................	24	
4.2.1	Medveten	om	olika	metoder	....................................................................................................................	24	
4.2.2	Förmedlande	av	trivsel	via	blickar	...........................................................................................................	25	

4.3	Inre	bilder	..............................................................................................................................................	26	
4.3.1	’’Just	go	for	it’’	................................................................................................................................................	26	
4.3.2	Skolklass	...........................................................................................................................................................	26	
4.3.3	Punkten	och	trädet	.......................................................................................................................................	27	
4.3.4	Tillbakablick	.....................................................................................................................................................	27	

4.4	Upprepning	och	mental	förberedelse	..............................................................................................	27	
4.5	Konsert	..................................................................................................................................................	28	
4.6	Sammanfattning	..................................................................................................................................	29	

5	Diskussion	...................................................................................................................................	30	
5.1	Resultatdiskussion	..........................................................................................................................	30	
5.1.1	Medvetenhet	om	den	egna	livsvärlden	.............................................................................................	30	
5.1.2	Finna	lugn	med	hjälp	av	inre	bilder	....................................................................................................	31	
5.1.3	Publikens	påverkan	på	musikers	livsvärld	......................................................................................	31	

5.2	Arbetets	betydelse	...........................................................................................................................	32	
5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	.......................................................................	33	

6	Referenser	......................................................................................................................................	34	
	



	5	

Förord		
Genom	att	aktivt	arbeta	med	mental	träning	och	framföranden	av	musik	inför	publik	har	
jag	utvecklats	som	musiker	och	människa.	I	mitt	framtida	yrke	som	musiklärare	kommer	
jag	ha	stor	nytta	av	denna	kunskap	och	jag	ser	fram	emot	att	dela	med	mig	av	den	till	de	
elever	jag	i	framtiden	kommer	att	ha.		
	
Jag	vill	rikta	ett	varmt	tack	till	min	handledare	Ann-Sofie	Paulander	som	varit	till	stor	
hjälp	när	det	gäller	texthantering,	handledning	och	inspiration.	Jag	riktar	även	ett	stort	
tack	till	de	vänner	och	familjemedlemmar	som	ställt	upp	som	publik	i	min	process	för	att	
finna	lugn	inför	framföranden.	Ett	särskilt	tack	riktar	jag	även	till	min	rumskamrat	Lo-
visa	Wangby	för	ditt	tålamod	och	stöd	de	dagar	jag	behövde	en	lugn	stund	i	den	skri-
vande	processen	och	i	den	mentala	träningen.		
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1	Inledning		
I	detta	kapitel	ges	en	inledande	beskrivning	av	det	valda	ämnet	mental	träning	och	syftet	
med	dess	underliggande	forskningsfråga.	

1.1	Inledande	text		
Sedan	jag	var	liten	har	jag	tyckt	om	att	stå	på	scen.	Förberedelserna	inför	stunden	i	ramplju-
set,	framförandet	och	kontakten	med	publiken	både	under	och	efter	en	konsert	har	drivit	
mig	framåt	i	mitt	musicerande.	Det	har	även	gjort	att	jag	i	skrivande	stund	studerar	på	Mu-
sikhögskolan	Ingesund	för	att	kunna	arbeta	professionellt	med	musik,	både	som	musiklärare	
och	som	musiker	samt	både	med	sång	och	med	cello	som	instrument.	På	senare	tid	har	jag	
dock	upptäckt	ett	problem	som	gjort	det	svårt	för	mig	att	njuta	av	att	stå	på	scen.	Det	är	ett	
problem	som	har	uppstått	i	samband	med	att	jag	spelar	utantill	och	det	handlar	då	om	att	jag	
mitt	i	ett	stycke	kommer	av	mig	och	tappar	bort	mig	helt	i	melodin.	Några	gånger	har	jag	
kunnat	improvisera	mig	fram	till	en	fortsättning	för	att	senare	komma	tillbaka	till	den	rätta	
melodin,	medan	jag	andra	gånger	har	varit	tvungen	att	avbryta	helt.	Första	gången	detta	
hände	var	under	en	provspelning	till	en	skola	i	Sverige.	Jag	spelade	ett	stycke	och	det	mesta	
gick	väldigt	bra,	men	plötsligt	stod	det	helt	still	i	min	hjärna	och	jag	kunde	inte	komma	ihåg	
fortsättningen	av	stycket.	Andra	gånger	har	det	hänt	att	jag	tappat	bort	mig	helt	när	jag	ska	
spela	melodin	under	framföranden	med	en	folkmusikensemble,	trots	att	jag	spelat	just	den	
melodin	ett	flertal	gånger	både	tillsammans	med	ensemblen	och	på	olika	vis	i	övningsrum-
met.	Under	våren	2016	skulle	jag	spela	in	några	videos	av	mig	själv	där	jag	framförde	styck-
en	utantill	tillsammans	med	piano.	Denna	inspelningsprocess	tog	längre	tid	än	väntat	då	jag	
flera	gånger	kom	av	mig	och	vi	var	tvungna	att	börja	om	från	början	för	att	sedan	behöva	
avbryta	igen.	Under	dessa	inspelningar	började	idén	till	föreliggande	projekt	att	ta	form.	
	
Mitt	mål	med	detta	projekt	är	att	jag	på	ett	avslappnat	sätt	ska	kunna	genomföra	ett	framfö-
rande	utantill	utan	att	behöva	känna	varken	oro	för	att	komma	av	mig	eller	för	att	prestera	
under	min	aktuella	nivå.	I	och	med	detta	har	jag	börjat	läsa	om	mental	träning	och	om	hur	
musiker	kan	tänka	kring	och	inför	framföranden	för	att	prestera	med	känslor	av	lugn	under	
press.	Mina	förväntningar	är	här	inte	att	kunna	hitta	en	snabb	lösning	utan	det	handlar	mer	
om	en	önskan	att	hitta	metoder	som	jag	i	fortsättningen	kan	arbeta	med,	både	som	musiker	
och	som	blivande	musiklärare.	Om	jag	hittar	metoder	att	använda	inför	framföranden	kan	
jag	förhoppningsvis	också	föra	dem	vidare	till	elever.		

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfråga		
När	jag	framför	stycken	på	cello	utan	stöd	av	noter	har	jag	under	en	lång	tid	haft	problem	
med	att	jag	kommit	av	mig,	och	i	samband	med	detta	har	jag	behövt	avbryta	eller	börja	
om	stycket	från	början.	Som	studerande	musiklärare	och	musiker	vill	jag	nu	hitta	
metoder	för	att	kunna	känna	mig	lugn	när	jag	framför	stycken	utantill	under	press.	På	
något	sätt	vill	jag	kunna	njuta	av	musiken	jag	spelar	utan	att	behöva	ha	noter	framför	
mig.	Hur	ska	jag	hitta	metoder	för	att	känna	mig	lugn	när	jag	spelar	cello	utantill	under	
press?	Utifrån	mitt	perspektiv	ser	det	så	lätt	ut	när	musiker	över	hela	världen	spelar	
utantill.	De	spelar	utan	stöd	av	noter	och	allt	verkar	gå	perfekt.	På	något	sätt	måste	även	
de	ha	arbetat	sig	fram	till	att	kunna	prestera	på	deras	aktuella	nivå	under	press.	Här	
frågar	jag	även	mig	själv	om	vad	press	är	och	varför	jag	känner	denna	press	kring	
utantillspel.	Kan	jag	på	något	vis	komma	fram	till	detta	genom	mental	träning?	För	att	
känna	mig	lugn	på	scenen	kanske	jag	behöver	omformulera	denna	press	i	huvudet	till	
något	annat	som	kan	få	mig	att	uppleva	lugn?	Genom	detta	projekt	vill	jag	därför	försöka	
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hitta	svar	på	dessa	frågor	och	för	att	kringgå	problematiken	kring	pressen	jag	känner	när	
jag	spelar	utantill.	Hur	ska	jag	annars	kunna	förmedla	lugn	och	kunskap	kring	
framföranden	till	de	elever	jag	kommer	undervisa?	Hur	ska	jag	utan	detta	upplevda	lugn	
kunna	njuta	av	ett	arbete	som	musiker	och	musiklärare?	Utifrån	dessa	funderingar	har	
jag	formulerat	ett	syfte.	
	
Syftet	med	arbetet	är	att	utforska	på	vilka	sätt	mental	träning	kan	få	mig	att	uppleva	en	
känsla	av	lugn	vid	utantillspel	under	framförandesituationer.	Syftet	bärs	av	följande	
forskningsfråga:			
	

1. Hur	erfar	jag	en	process	där	jag	tränar	på	att	uppleva	lugn	när	jag	spelar	cello	
utan	noter	med	hjälp	av	mentala	träningsmetoder?			
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2	Bakgrund	
Det	här	kapitlet	innehåller	en	redogörelse	för	litteratur	och	forskning	inom	området	
mental	träning.	Här	presenteras	även	studiens	valda	teoretiska	perspektiv:	livsvärldsfe-
nomenologi.		

2.1	Litteratur	inom	området	
Mental	träning	används	idag	inom	en	rad	olika	områden	och	beroende	på	område	och	
syfte	kan	mental	träning	ha	olika	innebörd.	I	detta	avsnitt	beskrivs	begreppet	mental	
träning	utifrån	olika	synvinklar	och	därefter	olika	metoder	av	mental	träning.		

2.1.1	Mental	träning	
Enligt	Nationalencyklopedin	(2016)	innebär	mental	träning	övning	med	hjälp	av	psyko-
logiska	metoder.	Mental	träning	inriktades	till	en	början	främst	på	mental	repetition	av	
enbart	praktiska	göromål.	Träningen	har	därefter	utvecklats	och	numera	inriktas	den	
även	på	motoriska	beteenden	samt	beteenden	och	upplevelser	i	allmänhet.	Hittills	har	
mental	träning	som	träningsform	tillämpats	mest	inom	idrott	för	att	reducera	stress	och	
nervositet	samt	som	en	träning	i	uppmärksamhet	och	koncentration.	Först	under	1970-
talet	fick	den	mentala	träningen	som	begrepp	en	större	spridning	inom	andra	områden.	
	
Fagéus	(2012)	menar	att	vi	människor	bär	på	inre	röster	och	att	det	bland	annat	är	
dessa	som	formar	vår	personliga	och	professionella	identitet.	En	angelägen	process	i	
skapande	verksamheter	är	därför,	enligt	Fagéus,	att	bli	medveten	om	dessa	inre	röster	
och	att	sträva	efter	att	kontrollera	dem	när	de	skiftar	fokus.	Som	musiker	(och	förstås	
många	andra)	är	det	ibland	svårt	att	känna	full	kontroll	över	vissa	situationer	och	det	är	
i	just	dessa	situationer	som	mental	träning	kan	vara	till	hjälp	anser	han.	Detta	för	att	vi	
ska	kunna	få	en	känsla	av	kontroll	vid	framföranden	men	även	andra	situationer	i	livet.	
	
När	Connolly	och	Williamon	(2004)	skriver	om	mental	träning	går	de	först	in	på	att	
denna	träningsform	har	använts	sedan	lång	tid	tillbaka	inom	idrott.	Den	mentala	trä-
ningen	har	då	fokuserat	på	deltagarnas	strävan	efter	samspel	mellan	psykiska	och	men-
tala	färdigheter	för	att	kunna	prestera	på	högsta	nivå.	Här	finns	således	en	strävan	efter	
att	färdigheter	inom	idrott	ska	gå	hand	i	hand	med	mentala	färdigheter.	Att	hitta	fokus	
och	att	skapa	en	tydlig	inre	vision	om	själva	utförandet	utgör	i	dessa	fall	en	stor	del	av	
träningen	menar	Connolly	och	Williamon.	På	samma	sätt	som	idrottare	behöver	musiker	
ha	kontroll	över	sitt	psyke	för	att	kunna	framföra	något	på	en	egen	högsta	nivå	anser	
han.	Med	hjälp	av	mental	träning	kan	musiker	få	sina	tekniska	och	musikaliska	färdig-
heter	att	gå	hand	i	hand	med	det	mentala	hävdar	Connolly	och	Williamon.		
	
Artistisk	mental	träning	(AMT)	är	en	benämning	som	Fagéus	(2012)	har	myntat.	I	sam-
band	med	mental	träning	väljer	han	här	att	lägga	in	ordet	”artistisk”	då	detta	begrepp	
enligt	honom	andas	frimodighet	och	briljans	för	arbetet	som	musiker.	Fokus	ligger	även	
här	på	träning	då	personen	som	utför	AMT	tränar	fram	mot	något,	det	vill	säga	fram	mot	
ett	mål.	I	AMT	ligger	fokus	framför	allt	på	scenframträdande	och	de	dimensioner	som	
finns	kring	detta	arbete.	Fagéus	menar	att	mental	träning	i	första	hand	handlar	om	att	
vinna	över	sig	själv	och	att	fokus	bör	läggas	på	möjligheter	snarare	än	problem.		
	
Precis	som	Connolly	och	Williamon	(2004)	skriver	Fagéus	(2012)	om	vilka	som	kan	ha	
nytta	av	mental	träning.	Förutom	musiker	och	idrottare	nämner	till	exempel	Fagéus	
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även	hälsovård	och	affärsvärld	som	sammanhang	där	mental	träning	används.	All	men-
tal	träning	handlar	om	att	på	något	vis	vinna	över	sig	själv	och	att	kunna	prestera	något	
på	sin	egen	högsta	nivå,	vad	det	än	handlar	om	menar	de.	Det	som	skiljer	AMT	gentemot	
annan	mental	träning	är	fokus	på	förmågan	att	kunna	ta	vara	på	känslor	och	använda	
dem	som	styrkor	under	ett	artistiskt	framförande.			

2.1.2	Mentala	träningsmetoder		
Det	finns	många	sätt	att	utföra	mental	träning	på.	Innan	den	mentala	träningen	utförs	
kan	det	vara	bra	att	hitta	den	metod	som	passar	en	själv	bäst.	Det	finns	även	en	hel	del	
att	tänka	på	innan	och	under	tiden	som	den	mentala	träningen	utförs.	Eget	ansvar	är	
något	som	Fagéus	(2012)	samt	Connolly	och	Williamon	(2004)	skriver	om.	För	att	få	ut	
det	mesta	av	den	mentala	träningen	krävs	det	att	deltagaren	tar	eget	ansvar	och	ser	till	
att	träningen	utförs	regelbundet,	detta	för	att	kunna	få	ut	det	mesta	av	träningen.	Viktigt	
är	också	att	kontinuerligt	föra	anteckningar	över	processen	för	att	kunna	förstå	och	ana-
lysera	den	bättre.	Fagéus	(2012)	skriver	att	en	skiftning	i	språket	kan	vara	bra,	genom	
att	benämna	sig	själv	som	”jag”	istället	för	”man”	kan	en	ökad	vilja	att	arbeta	bättre	mot	
sitt	problem	uppstå.	På	så	vis	kan	det	bli	lättare	att	ta	eget	ansvar	över	sin	egen	mentala	
träning	menar	han.		
	
Konsten	att	framträda	under	press	och	hur	artister	kan	tänka	inför	och	under	framfö-
randen	är	något	Lundberg	(1998)	skriver	om.	Han	använder	sig	inte	av	begreppet	men-
tal	träning,	utan	går	istället	in	på	begrepp	som	rampfeber,	nervositet,	attityd	och	press.	
Lundberg	skriver	om	metoder	där	artisters	självkänsla	inför	framföranden	står	i	fokus.	
Han	skriver	bland	annat	om	att	hitta	”nuet”	under	ett	framförande,	det	handlar	då	om	att	
erfara	en	rymd	runt	omkring	sig	i	rummet	och	samtidigt	hålla	kvar	fokus	på	den	på-
gående	musiken.	För	att	hitta	detta	”nu”	menar	han	att	en	artist	bland	annat	kan	ta	hjälp	
av	en	fantiserad	bild	av	en	punkt	och	ett	träd.	Punkten	kan	då	ligga	cirka	5	centimeter	
under	naveln.	Genom	att	vara	medveten	om	denna	punkt	menar	Lundberg	att	det	blir	
lättare	att	bli	medveten	om	huruvida	djupandning	används	vilket	i	sin	tur	är	bra	för	att	
känna	lugn	under	ett	framförande.	Bilden	av	ett	träd	är	ett	effektivt	sätt	att	känna	krop-
pen	som	en	helhet	menar	han.	Genom	en	föreställning	av	trädets	djupa	rötter	under	föt-
terna	menar	Lundberg	att	kroppen	slappnar	av	och	verkligen	vilar	på	underlaget.	Lund-
berg	skriver	även	om	vad	musiker	kan	göra	när	de	väntar	på	att	få	gå	upp	på	scen	eller	
väntar	på	en	insats,	exempelvis	som	kyrkomusiker.	Vid	sådana	tillfällen	menar	Lundberg	
att	bilderna	av	trädet	och	punkten	under	naveln	är	av	godo	för	att	få	en	stabil	grund.	Här	
nämner	han	även	avslappningsövningar	och	hur	dessa	kan	hjälpa	en	artist	i	förberedel-
serna	inför	att	stå	i	rampljuset.		
	
Lundberg	(1998)	skriver	även	om	en	närvarometod	kallad	3-2-1-metoden.	Metoden	går	
ut	på	att	en	person	uppmärksammar	sina	sinnen,	det	vill	säga	det	den	ser,	vad	den	hör	
samt	vad	den	känner.	Detta	sker	först	genom	att	uppmärksamma	tre	av	varje	intryck,	
det	vill	säga	fokusera	på	tre	saker	den	ser,	tre	saker	den	hör	samt	tre	saker	den	känner,	
var	och	en	för	sig.	Sedan	upprepas	samma	procedur	där	personen	uppmärksammar	och	
fokuserar	på	två	av	varje	intryck	från	varje	sinne	för	att	sedan	uppmärksamma	och	fo-
kusera	på	ett	av	varje	intryck	från	varje	sinne.	Detta	kan	enligt	Lundberg	leda	till	större	
upplevelse	av	närvaro	i	rummet.		
	
Både	Fagéus	(2012)	samt	Connolly	och	Williamon	(2004)	beskriver	alternativa	tillväga-
gångssätt	för	mental	träning.	Trots	att	Fagéus	(2012)	benämner	sin	metod	som	’’artist-
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isk	mental	träning’’	och	Connolly	och	Williamon	(2004)	sin	metod	som	enbart	’’mental	
träning’’,	finns	likheter	mellan	dem.	I	programmen	som	ingår	i	dessa	båda	metoder	utgör	
till	exempel	avslappning	en	central	del.	Avslappning	används	för	att	få	bort	muskelspän-
ningar	som	bland	annat	försämrar	koordinationsförmåga.	Connolly	och	Williamon	me-
nar	att	avslappningsövningar	kan	användas	både	före	och	efter	uppvärmning	av	instru-
ment	och	kropp.	De	kan	även	användas	före	den	mentala	övningen.		
	
En	mental	övning	är	enligt	Fagéus	(2012)	samt	Connolly	och	Williamon	(2004)	en	fanti-
serad	övning	där	psyket	övas	utan	kroppsliga	rörelser.	Detta	för	att	bland	annat	för-
bättra	inlärning	av	minne,	göra	övningen	mer	effektiv	och	för	att	kunna	lyssna	bättre	och	
mer	noggrant	på	det	som	spelas	eller	framförs.	Connolly	och	Williamon	lägger	även	in	
bilder,	ljud,	symboler	och	ord	i	den	mentala	träningen	för	att	på	så	sätt	få	ett	rikare	och	
mer	detaljerat	samt	musikaliskt	spel.	Dessa	imaginära	bilder	kan	även	berika	förbere-
delser	inför	ett	framförande.	Mental	förberedelse	inför	ett	framförande	kan	till	exempel	
utgöras	av	en	inre	imaginär	föreställning	om	hur	framförandet	kommer	att	bli.	Det	hand-
lar	då	om	att	visualisera	en	situation	för	att	på	så	vis	känna	större	säkerhet	under	ett	
framförande.	För	att	finna	ytterligare	självsäkerhet	och	att	stärka	självkänslan	när	det	
gäller	att	spela	och	framföra	musik	har	Fagéus	(2012)	lagt	in	tekniker	för	just	detta	i	sitt	
mentala	träningsprogram.	Här	ingår	bland	annat	förebilder,	tillbakablickar	på	när	det	
gått	som	bäst	och	reflektioner	över	vad	ett	gott	självförtroende	är.		
	
Koncentration	är	ännu	en	faktor	som	med	hjälp	av	mental	träning	kan	tränas	upp	inför	
ett	framförande	menar	Connolly	och	Williamon	(2012).	Genom	att	öva	koncentration	
och	att	skifta	fokus	kan	artister	bli	mer	medvetna	om	var	de	i	själva	verket	lägger	fokus	
när	de	spelar.	Detta	för	att	kunna	bli	medvetna	om	när	fokus	riktas	bort	från	musiken,	
varför	den	gör	det	och	för	att	ta	reda	på	om	framförandet	påverkas	negativt	av	detta.	
Han	beskriver	bland	annat	en	metod	som	går	ut	på	att	observera	tidigare	framföranden.	
Genom	att	göra	detta	menar	han	att	en	person	kan	bli	medveten	om	när	en	distraktion	
eller	en	brist	på	koncentration	uppstår.	Detta	görs	för	att	förhindra	distraktioner	vid	
framtida	framföranden.		

2.2.	Tidigare	forskning		
McGregor	(2011)	har	utforskat	professionella	violinisters	syn	på	förberedelser	inför	
provspelningar	i	ett	examensarbete.	Arbetet	utgörs	av	en	kvalitativ	studie	utan	teore-
tiskt	perspektiv	där	syftet	är	att	försöka	kartlägga	professionella	violinisters	syn	på	sina	
förberedelsen	inför	provspelningar.	McGregor	anser	och	tror	att	dessa	violinister	har	
stor	kunskap	inom	området	vilken	han	vill	ta	del	av	som	framtida	musiker	och	lärare.	I	
arbetet	har	McGregor	undersökt	vad	fyra	violinister	ur	Göteborgs	symfoniorkester	tän-
ker	på	och	hur	de	förbereder	sig	inför	en	provspelning.	I	resultatet	framkommer	att	två	
av	informanterna	han	har	intervjuat	använder	sig	av	mental	träning	som	förberedelse	
inför	provspelningar	och	konserter.	De	fyra	informanterna	lyfter	vidare	fram	vikten	av	
fysisk	och	psykisk	avslappning,	det	vill	säga	vikten	av	att	vara	utvilad	i	både	kropp	och	
själ	genom	att	bland	annat	sova	ut	och	att	utföra	mental	träning.	McGregor	skriver	även	i	
resultatet	om	positiv	och	negativ	avspänning.	En	av	informanterna	anser	att	gränsen	
mellan	positiv	och	negativ	anspänning	går	där	hon	inte	blir	fri	att	göra	det	hon	vill	och	
istället	blir	hämmad	rent	fysiskt.	I	resultatdelen	ställer	McGregor	även	upp	en	lista	av	
saker	informanterna	tagit	upp	som	viktiga	delar	av	en	förberedelse.	Här	ingår	bland	an-
nat	mental	inställning,	vilket	innebär	att	vara	självsäker,	att	återskapa	provspelningssi-
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tuationen	så	mycket	som	möjligt	mentalt,	att	slappna	av	och	att	använda	sig	av	mental	
träning.		
	
I	Lillmåns	(2011)	examensarbete	för	(YH)-	examen	skriver	hon	om	olika	aspekter	kring	
mental	träning.	Arbetet	är	skrivet	utifrån	en	hermeneutisk	forskningsansats	vilket	inne-
bär	att	tolkning	av	resultatet	är	i	fokus.	I	likhet	med	min	forskningsfråga,	tar	hon	upp	
mental	träning	i	sina	forskningsfrågor.	Hon	ställer	sig	frågan	vad	mental	träning	är	och	
på	vilka	sett	det	går	att	träna.	Syftet	med	arbetet	är	att	förstå	vad	som	menas	med	ramp-
feber	och	hur	den	tar	sig	uttryck.	Hon	ställer	sig	frågan	om	rampfeber	är	något	alla	mu-
siker	och	sångare	lider	av	samt	om	den	går	att	träna	bort.	I	syftet	funderar	hon	vidare	på	
vad	mental	träning	är	och	hur	den	kan	tränas.	Hon	väljer	också	att	gå	in	på	ämnen	som	
avslappning	och	visualisering	som	centrala	delar	i	mental	träning.	Hon	går	på	djupet	
med	vad	nervositet	och	rampfeber	är	och	precis	som	McGregor,	har	Lillmåns	utfört	in-
tervjuer	på	musiker.	I	resultatdelen	tar	hon	bland	annat	upp	hur	de	intervjuade	hanterar	
sin	nervositet	och	om	de	har	några	speciella	metoder	de	använder	sig	av.	Här	nämner	
hon	olika	inställningar	så	som	att	fokusera	på	det	roliga	med	att	spela	musik	och	att	lita	
på	sig	själv.	Vidare	tar	hon	även	upp	koncentration;	genom	att	enbart	koncentrera	sig	på	
musiken	och	hur	den	låter,	går	det	enligt	en	av	de	intervjuade,	lättare	att	tackla	nervosi-
tet.	Alla	informanter	Lillmåns	intervjuat	har	använt	sig	av	mental	träning.	Här	nämns	
visualisering,	meditation,	fantasier	om	ett	gott	framförande	samt	koncentration	som	
centrala	delar.		

Reinikainen	(2014)	skriver	i	sin	självstudie	på	masternivå	om	koncentration	utifrån	en	
pianists	perspektiv.	Studien	bygger	på	självständiga	reflektioner	utan	något	teoretiskt	
perspektiv.	Arbetets	syfte	är	att	förbättra	hennes	koncentration	under	övning	och	på	
scen	samt	att	erhålla	bättre	förberedelser	inför	uppträdanden.	Hon	önskar	att	arbetet	
ska	fungera	som	en	metodhandbok	för	intresserade	musiker	i	syfte	att	de	ska	kunna	
koncentrera	sig	bättre.	Arbetet	har	ingen	resultatdel	utan	är	istället	uppdelad	i	olika	del-
ämnen	med	fokus	på	koncentration	som	var	för	sig	avslutas	med	en	reflektion	eller	en	
analys.	Hon	berättar	bland	annat	hur	hennes	övning	gick	från	att	ha	fokus	på	kontroll	av	
spel	till	ökat	fokus	på	att	vara	i	nuet.	Hon	sökte	därmed	eftersträva	en	minskning	av	den	
medvetna	kontrollen	under	spel,	det	vill	säga	den	kontroll	hon	alltid	upplevde	sig	ha	
under	musicerande.	Hon	menade	att	hon	tidigare	velat	kontrollera	allt	i	sitt	spel	vilket	
då	lett	till	spänningar.	I	likhet	med	föreliggande	arbete	skriver	Reinikainen	om	mental	
träning	med	skillnaden	att	koncentrationen	här	är	huvudfokus	istället	för	den	mentala	
träningen	i	sig.	Hon	reflekterar	kring	hur	visualisering	hjälpte	henne	att	ta	reda	på	hur	
säker	hon	var	på	ett	stycke	och	blev,	genom	att	skriva	arbetet,	medveten	om	vikten	av	
att	vara	koncentrerad	både	när	stycken	spelas	fysiskt	och	när	stycken	spelas	i	ens	
”sinne”.	I	diskussionen,	som	blir	som	en	sorts	resultatdel,	skriver	Reinikainen	om	stress	
och	hur	det	påverkar	hennes	koncentrationsförmåga.	Hon	tar	upp	frågan	om	uppmärk-
samhet	på	musik	istället	för	teknik	som	en	metod	för	henne	själv	att	kunna	koncentrera	
sig	bättre.	Vidare	skriver	hon	att	hon	genom	mer	koncentrerad	övning	kan	njuta	själv	av	
övandet	i	sig	då	hennes	tankar	nu	inte	flyger	iväg	på	annat.	Hon	berättar	även	om	en	
period	före	konsert	där	hon	övade	musikstycken	mentalt	varje	dag.	Bland	annat	gjorde	
denna	metod	att	hon	på	konsertdagen	kände	sig	lugn,	motiverad	och	koncentrerad.		

Ett	arbete	som	på	många	plan	är	likt	det	jag	skriver	här	är	Josefssons	(2016)	självstän-
diga	arbete	skrivet	ur	ett	livsvärldsperspektiv.	Syftet	med	Josefssons	arbete	är	att	ut-
forska	på	vilka	sätt	mental	träning	kan	förändra	livsvärlden	samt	minska	obehag	inför	
scenframträdanden.	I	resultatdelen	skriver	han	om	vad	som	händer	under	de	veckor	han	
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tränar	och	hur	han	successivt	utvecklas	som	både	pianist	och	person.	Från	att	ha	upplevt	
ett	framförande	som	en	ångestladdad	situation	har	Josefsson	numera	börjat	inta	en	mer	
positiv	och	hälsosam	inställning	där	kraven	på	honom	själv	har	reducerats	och	känslan	
av	att	hela	tiden	vara	bedömd	försvunnit.	Genom	den	mentala	träningen	har	han	utveck-
lat	nya	verktyg	för	att	hantera	stress	och	han	upplever	det	som	att	han	är	en	annan	per-
son	än	innan	han	började	träningen.	I	likhet	med	föreliggande	arbete	har	Josefsson	an-
vänt	sig	av	mental	träning,	artistisk	mental	träning	och	strategier	som	kan	användas	i	
den	mentala	träningen	som	centrala	ämnen.		

2.3	Teoretiskt	perspektiv	–	livsvärldsfenomenologi		
Begreppet	fenomenologi	rör	enligt	Nationalencyklopedin	(2017)	läran	om	det	som	visar	
sig	för	någons	medvetande.	Fenomenologi	har	haft	olika	innebörder	genom	historien	
och	är	idag	ett	begrepp	som	används	bland	annat	för	att	studera	problem	inom	filosofins	
alla	delområden.	Det	handlar	om	att	beskåda	den	givna	verkligheten	utifrån	dess	egna	
villkor.	När	vi	gör	detta	bör	vi	enligt	fenomenologiska	tankegångar,	studera	saker	så	som	
de	visar	sig	för	medvetandet	som	fenomen.			

Taube	(2005)	skriver	om	det	så	kallade	fenomenologiska	fältet.	Innehållet	i	detta	fält	
består,	enligt	den	fenomenologiska	synen,	av	de	erfarenheter	en	individ	är	medveten	om	
vid	ett	visst	tillfälle.	Enligt	Taube	sysslar	filosofer	och	forskare	inom	fenomenologi	inte	
med	verkligheten,	istället	sysslar	de	med	individens	personliga	erfarande	av	verklighet-
en.	Det	handlar	om	en	individs	personliga	erfarande	av	verkligheten	istället	för	den	fy-
siska	verkligheten	i	sig.		

När	det	gäller	fenomenet	livsvärlden	skriver	Nationalencyklopedin	(2017)	att	den	i	on-
tologisk	betydelse	utgörs	av	en	individs	komplexa	och	oreducerbara	verklighet.	Istället	
för	att	åtskilja	den	värld	vi	lever	i	med	det	liv	vi	lever,	förbinds	livet	och	världen	som	en	
helhet.	I	livsvärlden	är	livet	världsligt	och	världen	är	i	sin	tur	en	levd	värld.	Resone-
manget	bygger	på	att	vi	erfar	en	konkret	verklighet	där	vårt	liv	utspelar	sig.	Jan	Bengts-
son	(2005)	skriver	om	hur	vi	som	människor	förhåller	oss	till	vår	livsvärld.	Han	menar	
att	den	aldrig	går	att	undslippa	så	länge	vi	lever	då	vi	ständigt	befinner	oss	i	världen.	
Världen	finns	alltid	där	för	oss	att	uppleva,	reflektera	över	och	avgränsa	till	det	vi	själva	
ser	som	meningsfullt.		

När	vi	lever	i	livsvärlden	menar	Paulander	(2011)	att	vi	lever	i	den	med	oss	själva	till-
sammans	med	andra	samt	med	saker	och	ting	omkring	oss.	Med	detta	kommer	ett	inre	
och	yttre	organiserande	och	kommunicerande	som	hela	tiden	behöver	tas	hänsyn	till.	
Även	när	vi	fokuserar	på	ett	specifikt	fenomen	eller	sak,	påverkas	vi	av	ett	historiskt	och	
framtida	perspektiv.		

Även	Carlsson	(2005)	skriver	om	livsvärlden.	Hon	refererar	till	Merleau-Ponty	där	han	
beskriver	det	som	att	världen	inte	är	vad	en	människa	tänker	utan	det	handlar	om	vad	
en	människa	lever	genom.	Tillsammans	med	Husserl	är	Merleau-Ponty	en	betydande	
person	inom	livsvärldsperspektivet	enligt	Bengtsson	(2005).	Husserl	var	bland	annat	
grundare	av	den	moderna	fenomenologin	och	intog	en	kritisk	hållning	till	den	tidens	
idéer	om	hur	forskning	skulle	bedrivas.	Han	menade	att	naturvetenskapsmännen	aldrig	
hade	reflekterat	över	vad	de	utförde	och	han	ville	därför	nå	bortom	alla	förutfattade	
meningar	genom	att	inneha	en	mer	reflexiv	inställning	till	utforskade	fenomen.			

Carlsson	(2005)	skriver	om	fenomenet	livsvärld	och	skolan.	Här	finns	tydliga	bevis	på	
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hur	olika	människors	livsvärldar	möts	samt	hur	de	tvingas	samarbeta	med	varandra	
menar	hon.	I	skolan	ska	läraren,	utifrån	sin	livsvärld,	försöka	förmedla	sina	tankar	och	
idéer	till	elevernas	livsvärld.	Denna	livsvärld	ser	olika	ut	hos	var	och	en	av	eleverna	vil-
ket	gör	arbetet	som	lärare	komplext.	Det	är	inte	alltid	lätt	att	möta	allas	behov	och	tan-
kar.	Det	som	en	lärare	anser	är	rätt	i	sin	livsvärld,	behöver	inte	alltid	stämma	överens	
med	elevernas.	Carlsson	utvecklar	sina	tankar	om	medvetandet	och	ställer	sig	frågan	om	
och	hur	vi	egentligen	är	medvetna	om	vår	egen	livsvärld.	Väljer	vi	att	se	allting	eller	gör	
vi	ett	medvetet	eller	omedvetet	val	om	att	radera	vissa	ting	i	våra	liv?	Allt	är	enligt	Carls-
son	beroende	av	vårt	förflutna,	vår	framtid,	vår	mänskliga	miljö	samt	vår	fysiska,	ideolo-
giska	och	moraliska	situation.		

Livsvärlden	är	alltså	den	verklighet	vi	dagligen	möter	och	i	föreliggande	arbete	undersö-
ker	jag	hur	jag	erfar	en	process	där	jag	tränar	på	att	uppleva	lugn	när	jag	spelar	cello	
utan	noter.	I	arbetet	undersöker	jag	alltså	min	egen	livsvärld.	Enligt	Bengtsson	(2005)	
finns	det	inget	som	hindrar	oss	från	att	också	undersöka	den	egna	livsvärlden.	Däremot	
är	det	enligt	honom	viktigt	att	komma	ihåg	att	det	just	är	den	egna	livsvärlden	vi	stude-
rar.	Vi	kan	aldrig	undkomma	den	då	vi	själva	är	en	del	av	den	och	det	kan	därför	bli	
komplext	att	studera	den.	
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3	Metodkapitel		
Följande	kapitel	presenterar	och	motiverar	studiens	metoder.	Här	redogörs	för	studiens	
genomförande,	bearbetning	och	analys	och	avslutas	med	resonemang	kring	studiens	
giltighet	och	tillförlitlighet.		

3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metoder		
Syftet	med	detta	arbete	är	att	utifrån	ett	livsvärldsfenomenologiskt	perspektiv,	utforska	
på	vilka	sätt	mental	träning	kan	få	mig	att	uppleva	en	känsla	av	lugn	vid	utantillspel	un-
der	framförandesituationer.	För	att	kunna	utforska	och	få	svar	på	detta	syfte	har	jag	som	
primär	forskningsmetod	använt	mig	av	en	skriftlig	loggbok	i	form	av	dagbok.	Som	kom-
plement	till	detta	har	jag	även	använt	mig	av	videoobservation.		

3.1.1	Loggbok		
I	studien	har	jag	först	och	främst	använt	mig	av	en	loggbok	för	att	få	en	kontinuerlig	
dokumentation	av	mina	tankar	och	idéer	under	projektets	gång.	Syftet	och	fördelen	med	
att	skriva	loggbok	är	enligt	Bjørndal	(2005)	att	få	en	djupare	förståelse	för	något	som	
skett.	Genom	att	använda	loggbok	sätts	det	automatiskt	av	tid	för	kontinuerlig	reflektion	
av	den	egna	praktiken.	Enligt	honom	gör	många	ofta	motstånd	mot	att	prioritera	just	
den	djupa	reflektionen	i	skriftlig	form	då	effekterna	av	denna	metod	ofta	visas	först	på	
lång	sikt	istället	för	på	en	gång.		

Loggboksskrivande	kan	enligt	Bjørndal	(2005)	uppfattas	som	en	metod	för	att	främja	
den	inre	dialogen.	Genom	att	gång	på	gång	skriva	och	reflektera	över	det	som	precis	
skett,	blir	det	som	att	tala	till	sig	själv	samt	även	lyssna	till	sig	själv.	En	person	som	skri-
ver	loggbok	kan	på	så	vis	bli	medveten	om	hur	hen	känner	och	handlar	samt	varför	hen	
handlar	på	detta	vis.	Loggboken	ska	enligt	Bjørndal	i	första	hand	betraktas	som	ett	pri-
vat	dokument	där	personen	i	fråga	kan	läsa	och	reflektera	över	sina	egna	tankar.	Det	kan	
även	vara	bra	att	medvetet	strukturera	loggboken	för	att	få	bästa	möjliga	utbyte	av	den	
menar	han.	

Bjørndal	(2005)	skriver	om	olika	typer	av	loggböcker.	En	ostrukturerad	loggbok	som	
skrivits	under	lång	tid	kan	enligt	Bjørndal	innehålla	mycket	text	från	olika	synvinklar	
som	i	efterhand	kan	bli	svåra	att	kartlägga	och	analysera.	Här	krävs	tid	och	energi	för	att	
kunna	synliggöra	mönster	i	det	egna	skrivandet,	mönster	som	med	hjälp	av	en	struktu-
rerad	loggbok	istället	hade	kunnat	synliggöras	och	därmed	analyseras	tidigare.	När	det	
är	fråga	om	en	så	kallad	processloggbok	som	jag	använt	i	denna	studie,	kan	en	observat-
ion	samt	en	reflektion	av	en	process	ske	menar	han.	Genom	att	utgå	från	vissa	frågor	
varje	gång	den	skrivande	för	loggbok	kan	det	enligt	Bjørndal	bli	lättare	att	synliggöra	
mönster	i	en	process.	Han	föreslår	bland	annat	tre	frågor	som	jag	också	utgått	från	i	
detta	arbete	under	mitt	loggboksskrivande	i	syfte	att	få	en	mer	strukturerad	sådan:		

• Vad	hände?	
• Vad	kände	jag?	
• Vad	lärde	jag	mig?	

För	mig	kändes	användandet	av	loggbok	som	ett	bra	verktyg	att	använda	för	att	kunna	
analysera	och	förstå	observationen	av	mig	själv.	Detta	för	att	på	något	vis	tvinga	mig	
själv	till	reflektion	över	mig	själv	och	mina	egna	upplevelser.	Användandet	av	just	en	
processloggbok	kändes	viktig	dels	för	att,	precis	som	Bjørndal	(2005)	skriver,	kunna	
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strukturera	upp	och	därmed	synliggöra	mönster	i	processen.	Användandet	av	pro-
cessloggbok	har	även	här	använts	i	syfte	att	begränsa	tiden	då	jag	har	för	vana	att	ibland	
skriva	för	långt	i	förhållande	till	den	tid	jag	egentligen	vill	lägga	ned	på	loggboksskri-
vande.	Innan	projektet	tog	sin	början	misstänkte	jag	att	lusten	att	föra	en	kontinuerlig	
loggbok	skulle	sina	om	jag	varje	gång	skrev	under	en	längre	tid	än	vad	jag	till	en	början	
hade	avsatt	för	själva	skrivprocessen.	Därmed	valde	jag	att	använda	mig	av	en	pro-
cessloggbok,	för	att	strukturera	den	och	för	att	begränsa	tiden.		

3.1.2	Videoobservation		
I	studien	använde	jag	mig	även	av	videoobservation	för	att	utifrån	en	annan	synvinkel	
försöka	synliggöra	vad	som	hände	då	jag	spelade	inför	publik.	Jag	ville	se	om	det	fanns	
faktorer	som	var	mer	synliga	för	andra	än	för	mig	själv	under	själva	framförandet	som	
gjorde	att	jag	kom	av	mig	eller	tappade	koncentrationen.	Enligt	Bjørndal	(2005)	kan	en	
videoobservation	konservera	ögonblick	som	annars	skulle	komma	att	bli	förlorade	och	
därmed	aldrig	kunna	reflekteras	över.	Genom	videodokumentation	kan	den	som	obser-
verar	spola	fram	och	tillbaka	för	att	upprepade	gånger	höra	eller	se	en	situation.	Det	går	
även	att	spela	upp	en	situation	i	’’slow	motion’’	för	att	få	ytterligare	vinklar	av	det	hela.	
Varje	gång	en	videospelning	spelas	upp	kan	en	observatör	enligt	Bjørndal	få	syn	på	nå-
got	nytt	och	intressant,	därför	har	just	videoinspelning	visat	sig	vara	speciellt	effektivt	
när	det	gäller	utforskande	av	självkännedom.	Genom	att	videoobservera	sig	själv	kan	en	
spegling	ske	utifrån	ett	perspektiv	som	även	andra	kan	se	en	i,	vilket	enligt	Bjørndal	kan	
vara	till	stor	nytta	just	för	självkännedom.		

Förutom	ovannämnda	positiva	effekter	av	en	videoobservation,	skriver	Bjørndal	(2005)	
även	om	de	negativa	sidor	en	observatör	bör	vara	medveten	om	innan	analys	görs	av	en	
videoinspelad	situation.	Viktigt	är	till	exempel	att	komma	ihåg	att	en	videoinspelning	
aldrig	är	en	kopia	av	verkligheten.	Den	utgör	enbart	en	representation	av	verkligheten	
som	påverkas	av	vissa	begränsningar.	Dessa	begränsningar	handlar	bland	annat	om	pla-
ceringen	av	kameran	som	gör	att	det	är	svårt	att	få	ett	helhetsgrepp	om	allt	i	rummet,	
bland	annat	det	som	inte	finns	med	på	filmen.	En	annan	begränsning	Bjørndal	tar	upp	är	
av	teknisk	art.	Kvaliteten	på	en	videoinspelning	kan	variera	fast	det	idag	finns	mängder	
av	bra	kameror	med	god	kvalitet.	Därmed	kommer	det	aldrig	gå	att	uppleva	en	situation	
som	den	verkligen	var	vid	det	observerade	ögonblicket.	Även	sinnesintryck	som	lukt,	
smak	och	känsel	utesluts	under	en	videoinspelning	vilket	gör	att	situationen	på	videon	
inte	är	en	direkt	kopia	av	verkligheten.	Trots	dessa	negativa	sidor	har	jag	använt	mig	av	
videoobservation	som	forskningsmetod	i	föreliggande	studie	då	de	positiva	sidorna	för	
mig	väger	över	de	negativa.	Innan	studiens	början	använde	jag	mig	också	av	videoobser-
vation	i	undervisningssituationer	vilket	hjälpte	mig	en	hel	del	i	processen	att	bli	med-
veten	om	hur	jag	själv	kunde	bli	en	bättre	pedagog.	På	samma	vis	som	att	det	hjälpte	mig	
just	kring	medvetande	och	självkännedom,	hoppades	jag	att	en	videoobservation	även	
skulle	hjälpa	mig	i	denna	studie	där	jag	observerar	mig	själv	som	musiker.	Däremot	tror	
jag,	precis	som	Bjørndal	skriver,	att	det	är	bra	att	vara	medveten	om	de	negativa	be-
gränsningar	en	videoinspelning	har.		

3.2	Design	av	studien	
Här	nedan	beskrivs	valet	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	och	dokumenterande	situat-
ioner,	genomförandet	av	dokumentationen	samt	hur	bearbetningen	och	analysen	av	
dokumentationen	gick	till.	Avsnittet	avslutats	med	ett	resonemang	kring	etiska	övervä-
ganden	och	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet.		
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3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt		
Syftet	med	detta	arbete	är	att	utifrån	ett	livsvärldsfenomenologiskt	perspektiv,	utforska	
på	vilka	sätt	mental	träning	kan	få	mig	att	uppleva	en	känsla	av	lugn	vid	utantillspel	un-
der	framförandesituationer.	För	att	kunna	utforska	och	undersöka	detta	har	jag	använt	
mig	av	musikaliska	stycken	av	olika	karaktär	för	att	få	bästa	möjliga	inblick	i	vad	som	
händer	när	jag	framför	musik	utantill	inför	publik.	I	projektet	har	jag	provat	på	olika	
mentala	träningsmetoder	för	att	undersöka	hur	jag	erfar	dessa	och	hur	de	kan	påverka	
min	upplevda	känsla	av	lugn	när	jag	spelar	cello	utan	noter.		
	
Ett	musikaliskt	stycke	jag	använt	mig	av	är	en	vals	skriven	av	Anni	Tolvanen	kallad	
Trollkarlens	vals.	Detta	relativt	korta	folkmusikstycke	lärde	jag	mig	för	några	år	sedan	på	
gehör	och	jag	har	även	spelat	upp	det	inför	publik	ett	flertal	gånger.	Detta	är	ett	av	de	
stycken	jag	tidigare	har	spelat	upp	inför	publik	och	där	jag	kommit	av	mig	mitt	låten.	
Stycket	är	ett	av	mina	favoritstycken	som	passar	bra	för	cello.	Däremot	innehåller	den	
några	delar	som	är	mer	tekniskt	svåra	än	andra	folkmusikstycken	som	kan	göra	att	jag	
blir	nervös.		
	
Ett	annat	folkmusikstycke	jag	använt	mig	av	är	Polska	från	Skog.	Även	detta	är	ett	kort	
stycke.	Stycket	valde	jag	under	projektets	gång	då	jag	ville	se	vad	som	hände	när	jag	spe-
lade	upp	ett	stycke	jag	aldrig	tidigare	hade	spelat	inför	publik.	Jag	ville	även	se	hur	jag	
påverkades	av	att	spela	ett	stycke	jag	var	mindre	säker	på.		
	
Ytterligare	ett	folkmusikstycke	jag	använt	mig	av	är	låten	Gräs	skriven	av	Peter	Rousu.	
Detta	valde	jag	som	en	del	av	en	konsert	där	en	svensk	folkmusiklåt	skulle	finnas	med.	
Innan	projektets	början	hade	jag	enbart	spelat	stycket	i	ensemble	inför	publik,	nu	ville	
jag	se	hur	jag	reagerade	när	jag	spelade	detta	stycke	helt	själv.	Tekniskt	ligger	stycket	
bra	på	cello	och	jag	upplever	det	som	en	rolig	låt	att	spela.	Även	detta	valde	jag	att	ha	
med	som	en	del	av	detta	projekt	för	att	se	hur	jag	reagerade	när	jag	spelade	utantill	inför	
publik.	
	
I	föreliggande	projekt	spelade	jag	även	två	stycken	med	noter.	Detta	för	att	försöka	se	
vilka	skillnader	som	uppstod	när	jag	spelade	med	noter	till	skillnad	från	när	jag	spelade	
utantill.	Dessa	stycken	använde	jag	mig	av	när	jag	spelade	upp	för	en	jury	under	två	olika	
sammanhang	under	hösten.	Jag	valde	dem	tillsammans	med	min	cellolärare.		Det	första	
stycket	var	första	satsen	ur	Edward	Elgars	Cellokonsert	i	E-moll,	ett	stycke	jag	började	
spela	precis	innan	projektets	början	och	som	jag	kände	mig	ganska	osäker	och	ny	på.	Det	
andra	stycket	hade	jag	tidigare	spelat	ett	flertal	gånger	inför	publik	och	inför	en	jury,	
nämligen	första	satsen	ur	Joseph	Haydns	Cellokonsert	i	C-dur.	Båda	dessa	stycken	är	mu-
sik	jag	länge	lyssnat	på	och	tycker	om.	De	innehåller	tekniskt	svåra	partier	och	kan	där-
med	framkalla	större	nervositet	hos	mig	då	en	rädsla	för	att	spela	fel	tidigare	uppstått	
vid	liknande	stycken	med	tekniskt	svåra	partier.		
	
Då	detta	projekt	handlar	om	framföranden	inför	publik	valde	jag	att	avsluta	projektet	
med	en	konsert.	Under	konserten	spelade	jag	stycket	Koppången	av	Per-Erik	Moraeus.	
Stycket	valdes	i	samhörighet	med	arrangörerna	för	konserten	där	vi	ansåg	att	stycket	
passade	bra	för	årstiden	och	sammanhanget.	Under	en	likadan	konsert	det	föregående	
året	hade	jag	spelat	samma	stycke	vilket	jag	då	valt	att	spela	med	stöd	av	noter.	Redan	
då	hade	jag	kunnat	stycket	utantill	men	i	rädsla	att	komma	av	mig,	valde	jag	att	ta	med	
mig	noterna	in	på	scen.	På	grund	av	den	rädsla	jag	haft	under	föregående	år,	valde	jag	att	
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ta	med	stycket	Koppången	i	detta	projekt.	Jag	ville	undersöka	om	mental	träning	kan	få	
mig	att	uppleva	lugn	inför	att	spela	utantill	eller	om	jag	behöver	andra	insikter	för	att	få	
detta	lugn.		
	
Föreliggande	studie	utgår	från	ett	livsvärldsperspektiv	med	fokus	på	hur	jag	erfar	en	
process.	Jag	valde	därför	att	prova	på	mentala	träningsmetoder	som	jag	ansåg	skulle	
passa	mig	bäst	i	min	vardag.	Innan	projektet	startade	läste	jag	kortfattat	om	olika	men-
tala	träningsmetoder	för	att	ta	reda	på	vilka	metoder	som	fanns.	Jag	ville	prova	på	olika	
metoder	för	att	se	hur	jag	upplevde	effekterna	av	dem.	Detta	för	att	kunna	finna	metoder	
som	passade	mig	bra	och	som	eventuellt	skulle	kunna	hjälpa	mig	i	processen	att	finna	
lugn	inför	framföranden.	
	
Den	första	metoden	jag	valde	att	följa	var	Fagéus	(2012)	strategier	där	olika	delar	av	
mental	träning	är	en	utgångspunkt	för	att	förbereda	sig	inför	ett	framförande.	Dessa	
strategier	tilltalade	mig	då	jag	upplevde	att	de	hade	en	god	struktur	och	ett	tydligt	tillvä-
gagångssätt	på	hur	en	person	kan	ta	sig	an	mental	träning	inför	musikaliska	framföran-
den.	Fagéus	träningsprogram	utgår	varje	vecka	från	var	sitt	specifika	fokus:		
	

• Träning	vecka	1:	Muskulär	avslappning	
• Träning	vecka	2:	Mental	avslappning		
• Träning	vecka	3:	Att	stärka	självkänslan	
• Träning	vecka	4:	Att	stärka	självförtroendet	
• Träning	vecka	5:	Stärkt	motivation	genom	förebilder		
• Träning	vecka	6:	Repetition	
• Träning	vecka	7:		Vad	vill	jag	odla,	vårda	och	utveckla?		
• Träning	vecka	8:	Visualisering	av	projekt	
• Träning	vecka	9:	Förberedelse	för	övning	
• Träning	vecka	10:	Egenträning	
• Träning	vecka	11	och	12:	Visualisering	konsert	
• Träning	vecka	13	och	14:	Repetition	av	övningar	som	passat																

	
Inför	en	framförandesituation	provade	jag	även	på	Lundbergs	(1998)	sinnesnärvaro-
metod	där	fokus	på	punkten	och	trädet	är	i	fokus.	Detta	för	att	se	om	även	denna	metod	
kunde	få	mig	att	uppleva	lugn	även	på	scen.	Inför	den	sista	konserten	i	projektet	an-
vände	jag	bland	annat	denna	metod	i	samarbete	med	andra	metoder	för	att	försöka	finna	
lugn.		
	
Under	de	sista	två	veckorna	av	föreliggande	projekt	använde	jag	mig	av	Connolly	och	
Williamons	(2004)	koncentrationsmetod.	Denna	metod	går	ut	på	att	observera	sina	tidi-
gare	framföranden	för	att	se	om	och	när	en	distraktion	eller	en	brist	på	koncentration	
uppstår.	Denna	metod	använde	jag	mig	av	för	att	bli	medveten	om	vad	det	egentligen	är	
som	händer	när	jag	tappar	bort	mig	och	kommer	av	mig	mitt	i	ett	stycke.	Här	ville	jag	
undersöka	vad	som	kan	tänkas	vara	problemet	för	att	sedan	gå	vidare	med	detta	och	
undvika	problemet	med	hjälp	av	mental	träning.	Under	projektets	gång	har	jag	även	för-
sökt	ta	till	mig	information	om	och	frågat	vänner	samt	lärare	om	tips	och	idéer	kring	
framförandesituationer	och	mental	träning.	Detta	för	att	få	så	många	synvinklar	som	
möjligt	av	ämnet	för	att	förhoppningsvis	kunna	komma	fram	till	en	eller	flera	metoder	
som	passar	mig	och	min	livsvärld	bäst.		
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3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer		
Föreliggande	studie	bygger	på	självobservationer	och	reflektioner	utifrån	min	egen	livs-
värld.	Dokumentationen	är	därför	byggd	på	situationer	jag	själv	erfarit	och	dessa	har	
sedan	beskrivits	i	en	loggbok	eller	dokumenterats	på	film.	De	situationer	jag	valt	att	do-
kumentera	är	först	och	främst	de	tillfällen	då	jag	utförde	mental	träning	under	de	veckor	
projektet	pågick	hösten	2016.	Dessa	skedde	i	olika	övningsrum	på	skolan	DIT	conce-
vatory	of	music	and	drama	i	Dublin	eller	i	ett	rum	hemma	hos	mig.	Vid	dessa	situationer	
var	jag	alltid	ensam	men	kunde	under	några	av	dessa	tillfällen	höra	ljud	från	andra	män-
niskor	som	befann	sig	i	rum	intill.		
	
Vidare	valde	jag	att	dokumentera	de	tillfällen	jag	framförde	musik	framför	publik.	Fyra	
av	dessa	fem	framförandesituationer	skedde	på	skolan	DIT	concervatory	of	music	and	
drama	där	jag	både	spelade	musik	med	och	utan	noter	framför	en	publik	bestående	av	
allt	ifrån	tre	till	tjugo	personer	med	för	mig	kända	och	okända	människor.	Den	femte	
framförandesituationen	jag	valt	att	dokumentera	skedde	i	Västra	Ryds	kyrka	i	Kungs-
ängen	där	jag	spelar	musik	utantill	framför	en	publik	bestående	av	ungefär	femtio	per-
soner	med	för	mig	kända	och	okända	människor.	Tre	av	dessa	fem	framförandesituat-
ioner	valde	jag	att	dokumentera	med	hjälp	av	en	videokamera	då	jag	ville	få	en	större	
helhetsbild	av	vad	som	hände	när	jag	framförde	stycken	framför	en	publik.	Att	jag	valde	
att	spela	in	just	dessa	framföranden	var	på	grund	av	att	jag	hade	någon	som	kunde	sköta	
kameran	åt	mig	och	att	det	var	tillåtet	att	spela	in	under	dessa	framföranden.		
	
Slutligen	valde	jag	även	att	dokumentera	tankar	som	dykt	upp	under	projektets	gång	i	
en	loggbok.	Dessa	tankar	har	skett	spontant	under	olika	tider	på	dygnet	samt	på	olika	
platser	och	jag	har	valt	att	dokumentera	dem	då	de	har	haft	betydelse	för	min	utveckling	
under	projektets	gång.		

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Under	projektets	gång	dokumenterade	jag	processen	i	en	loggbok.	Detta	skedde	efter	
varje	framförande,	varje	gång	jag	provade	en	ny	metod,	när	jag	fick	nya	idéer	från	lärare	
samt	när	en	ny	tanke	uppstod.	Jag	ville	få	med	så	många	tankar	som	möjligt	i	boken	för	
att	i	efterhand	kunna	analysera	på	bästa	sätt.	Genom	processloggboken	kunde	jag	struk-
turera	upp	alla	dessa	tankar	som	uppstod	vilket	gjorde	att	jag	under	processens	gång	
även	kunde	analysera	mina	egna	tankar	och	därefter	skriva	in	nya	tankar	i	loggboken.		
	
Den	mentala	träningen	där	jag	utgick	från	Fagéus	(2012)	program	utförde	jag	i	sex	
veckor	ungefär	5	gånger	i	veckan.	Efter	varje	tillfälle	nedtecknade	jag	mina	tankar	kring	
den	träning	jag	utfört	vilket	tog	mellan	fem	till	trettio	minuter.	Den	mentala	träningen	i	
sig	tog	mellan	tio	till	femton	minuter.	Att	loggboksskrivandet	ofta	tog	längre	tid	än	trä-
ningen	i	sig	berodde	antagligen	på	att	detta	var	en	viktig	del	i	den	reflekterande	och	be-
arbetande	process	jag	genomgick	efter	träningspassen.	I	loggboken	skrev	jag	in	var	den	
mentala	träningen	hade	ägt	rum	samt	vilken	tid	på	dygnet	den	hade	utförts.	Oftast	sked-
de	den	i	något	av	övningsrummen	i	den	skola	jag	under	projektet	gick	på,	andra	gånger	
utfördes	den	i	något	av	rummen	hemma	hos	mig.		
	
Ungefär	två	gånger	i	veckan	under	dessa	sex	veckor	spelade	jag	in	mina	tankar	efter	den	
mentala	träningen	med	en	mobilvideokamera.	Detta	gjorde	jag	istället	för	att	direkt	
skriva	ned	tankarna	i	loggboken	i	ett	försök	att	få	in	den	mentala	träningen	som	en	na-
turlig	del	av	vardagen	utan	att	det	för	den	delen	skulle	ta	för	mycket	tid.	Denna	inspel-
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ning	tog	mellan	två	till	fem	minuter	och	även	här	svarade	jag	på	frågor	utifrån	den	pro-
cessloggbok	jag	tidigare	nämnt.	När	jag	senare	kom	hem	samma	dag	skrev	jag	ned	tan-
karna	i	loggboken,	detta	utifrån	det	jag	tidigare	under	dagen	nämnt	i	inspelningen	på	
mobilen.	Detta	tog	ungefär	fem	till	tjugo	minuter.	Många	gånger	gick	detta	snabbt	då	jag	
ofta	mindes	mina	tankar	från	tidigare	under	dagen.	Vissa	gånger	behövde	jag	ta	hjälp	av	
tekniken	på	mobilen	för	att	spola	fram	och	tillbaka	samt	pausa	i	inspelningen	för	att	få	
tid	att	skriva	ned	tankarna	från	träningen	i	loggboken.		
	
Även	när	jag	har	använt	Lundbergs	(1998)	och	Connolly	och	Williamons	(2004)	metoder	
kring	mental	träning,	har	jag	skrivit	in	tankar	och	idéer	om	dessa	metoder	i	loggboken.	
Dessa	gånger	är	direkt	införda	i	loggboken	vilket	har	tagit	ungefär	tio	till	tjugo	minuter.	
När	jag	läste	om	metoderna	befann	jag	mig	hemma	i	mitt	rum	där	jag	även	förde	logg-
bok.	Här	svarade	jag	på	frågeställningar	om	vad	som	hände,	vad	jag	kände	och	vad	jag	
hade	lärt	och	reflekterat	över	när	jag	läst	om	metoderna.	När	jag	sedan	provade	på	dessa	
metoder	svarade	jag	på	samma	frågor	och	skrev	ned	svaren	på	dessa	i	loggboken.		
	
I	samband	med	de	uppspel	och	konserter	som	skedde	under	projektets	gång	förde	jag	
loggbok	samt	dokumenterade	händelserna	med	videokamera.	Även	här	svarade	jag	på	
frågor	kring	vad	som	hänt,	vad	jag	känt	och	vad	jag	lärt	mig.	Dessa	loggboksinlägg	skrevs	
däremot	först	några	timmar	efter	händelsen	då	det	på	grund	av	omständigheterna	blev	
svårt	att	finna	tid	och	plats	till	detta	direkt	efter	uppspelen	och	konserterna.	Dessa	logg-
boksanteckningar	fördes	hemma	på	mitt	rum	och	tog	ungefär	femton	till	fyrtio	minuter	
att	skriva	då	jag	försökte	få	med	alla	synvinklar.		
	
Videoinspelning	nummer	ett	och	två	skedde	i	två	olika	lektionssalar	på	skolan	DIT-	con-
cervatory	of	music	and	drama	i	Dublin.	Båda	tillfällena	spelades	in	med	en	modern	mo-
bilkamera	i	handen	på	en	person,	det	vill	säga	utan	stativ	vilket	gjorde	att	bilden	förflyt-
tades	en	aning	då	och	då.	Däremot	är	kvaliteten	på	filmerna	bra	på	så	vis	att	musiken	
som	spelades	hörs	bra	och	jag	som	är	med	på	filmen	syns	tydligt.	Under	första	filmen	
syns	enbart	jag	samt	min	cello.	Bilden	syns	framifrån,	utan	att	mina	fötter	syns.	I	rum-
met	befann	sig	även	tre	personer	som	jag	känner	väl,	dessa	syns	däremot	inte	i	bild.	I	det	
andra	videoklippet	syns	hela	min	kropp	förutom	höger	hand	som	är	dold	bakom	ett	not-
ställ.	Med	i	bild	är	även	en	pianist	som	inte	observerats.	I	övrigt	sitter	publik	samt	en	
lärare	i	rummet,	dessa	syns	ej	i	bild	och	har	därför	inte	heller	observerats.					
	
Det	tredje	tillfället	jag	observerade	med	hjälp	av	videoinspelning	är	den	avslutande	kon-
serten	i	projektet.	Denna	konsert	ägde	rum	i	Västra	Ryds	kyrka	i	Kungsängen	och	är	fil-
mad	med	två	olika	moderna	mobilvideokameror	från	två	olika	synvinklar.	Den	ena	på	
nära	håll	där	hela	min	kropp	förutom	fötter	syns	i	bild.	Denna	film	är	hälften	så	lång	som	
den	andra	då	batteriet	på	kameran	tog	slut	innan	framförandet	var	över.	Den	andra	in-
spelningen	av	denna	konsert	är	filmad	på	längre	håll	där	hela	min	kropp	samt	även	
publik	syns	i	bild.	Publiken	filmas	bakifrån	medan	jag	är	vänd	mot	publiken	och	filmas	
därmed	framifrån.	Båda	inspelningarna	har	god	ljudkvalitet	men	saknar	däremot	god	
ljuskvalitet	då	lokalen	var	mörk	vid	tillfället	för	inspelning.	Detta	missgynnar	dock	inte	
observation	av	större	kroppsrörelser,	däremot	är	det	svårt	att	observera	mimiken	i	mitt	
ansikte.	De	båda	inspelningarna	är	inspelade	utan	kamerastativ	med	hjälp	av	personer	
som	håller	i	mobilerna.	Detta	utgör	en	viss	rörelse	av	bilden	under	inspelningarnas	gång.		



	20	

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen		
För	att	bearbeta	det	jag	skrivit	i	min	loggbok	började	jag	först	läsa	igenom	hela	loggbo-
ken	från	början	till	slut.	Här	finns	alla	tankar	kring	de	videoobservationer	jag	gjort	av	
mig	själv	under	projektets	gång	samt	även	tankar	jag	skrivit	ned	efter	ett	mentalt	trä-
ningspass	eller	som	uppstått	spontant	under	projektets	gång.	Härifrån	valde	jag	att	
hämta	information	kring	projektet	för	att	sedan	analysera	de	händelser	och	tankar	som	
uppstått.		

I	loggboken	försökte	jag	finna	något	jag	ansåg	var	extra	intressant	eller	som	kunde	kopp-
las	samman	med	de	frågeställningar	och	det	syfte	studien	skrivs	utifrån.	När	en	tanke	
dök	upp	i	mitt	huvud,	skrev	jag	ned	den	kortfattat	på	ett	papper	så	att	tanken	blev	till	
ord.	Till	en	början	var	dessa	ord	många	vilka	jag	sedan	delade	upp	i	olika	teman	som	jag	
sedan	kunde	koppla	samman	med	varandra	och	därmed	bilda	nya	och	större	teman.	
Slutligen	skrev	jag	ned	de	teman	med	underrubriker	jag	kommit	fram	till	och	försökte	då	
se	till	att	alla	teman	på	något	vis	hade	en	koppling	till	syftet	av	studien	och	de	frågeställ-
ningar	analysen	byggde	på.		

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet		
Denna	studie	är	en	självobservation	vilket	har	medfört	att	jag	under	större	delen	av	ar-
betet,	inte	har	behövt	ta	etisk	ställning	till	andra	personer.	Om	så	vore	fallet	hade	det	
enligt	Bjørndal	(2005)	varit	viktigt	att	bland	annat	informera	de	observerade	personer-
na	om	att	en	observation	sker	samt	ifall	observationen	ska	visas	för	någon	annan.	Här	
skriver	Bjørndal	om	olika	etiker,	bland	annat	egenetiken.	Denna	etik	hör	till	den	egna	
personen	och	motsvarar	denna	persons	personliga	uppfattning	samt	personliga	sam-
vete.	I	föreliggande	arbete	har	jag	tagit	hänsyn	till	denna	egenetik	och	valt	att	enbart	
observera	mig	själv	och	därmed	utesluta	andra	människor	som	finns	med	i	de	filmer	jag	
observerat.	I	och	med	att	dessa	människor	inte	hade	en	roll	i	observationen,	valde	jag	att	
inte	heller	informera	dessa	om	att	en	videoobservation	skulle	komma	att	ske.	
	
Johansson	och	Svedner	(2010)	skriver	om	en	studies	validitet	och	reliabilitet.	I	kvalita-
tiva	studier	som	denna	används	gärna	istället	de	motsvarande	begreppen	giltighet	och	
tillförlitlighet.	Enligt	Johansson	och	Svedner	är	det	viktigt	att	se	till	att	texten	i	en	studie	
hela	tiden	går	att	koppla	samman	med	ämnet	och	det	centrala	innehållet	som	presente-
ras	i	inledningen	av	studien.	För	att	hitta	giltighet	och	tillförlitlighet	i	en	studie	kan	det	
bland	annat	vara	bra	att	se	efter	om	resultatdelen	är	sammankopplad	med	frågorna	som	
ställts	i	början	av	arbetet.	Författaren	kan	lätt	fastna	i	att	skriva	om	nya	tankar	som	upp-
står	i	skrivande	stund	där	de	centrala	frågorna	i	arbetet	glöms	bort	och	därmed	gör	tex-
ten	svår	för	läsaren	att	förstå	sig	på.	Här	är	det	enligt	Johansson	och	Svedner	ofta	uteslu-
tande	beskrivningar	som	krånglar	till	det	för	läsaren	och	därmed	gör	studien	mindre	
tillförlitlig	och	förståelig.	I	föreliggande	arbete	har	jag	försökt	koppla	samman	texten	till	
ämnet	och	det	centrala	innehållet	i	studien.	Jag	har	även	försökt	beskriva	metoder	och	
resultat	på	ett	sett	som	ska	göra	dem	lätta	för	läsaren	att	förstå.	
	
Johansson	och	Svedner	(2010)	skriver	även	om	tillförlitligheten	i	vetenskapliga	meto-
der.	Beskrivningen	av	metoden	i	vetenskapliga	arbeten	är	ofta	för	korta	och	utesluter	
viktigt	information	en	läsare	vill	ha	anser	de.	Här	ska	all	information	om	arbetets	metod	
finnas	med	och	det	ska	vara	lätt	för	läsaren	att	förstå	metoden	för	att	sedan	själv	kunna	
använda	sig	av	den	vid	en	liknande	undersökning.		
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4	Resultat		
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	analysen.	Aspekter	samt	tankegångar	kring	
Fagéus	(2012)	mentala	träningsmetoder,	Lundbergs	(1998)	närvarometod	samt	Con-
nolly	och	Williamons	(2004)	koncentrationsmetod	som	jag	provat	tas	upp.	Dessa	under-
stödjs	av	temana	finna	fokus,	medvetenhet,	inre	bilder,	upprepning	och	mental	förbere-
delse	samt	det	avslutande	temat	konsert.	Därefter	avslutas	kapitlet	med	en	sammanfatt-
ning.	Temana	stödjs	av	citat	hämtade	ur	loggboken.		

4.1	Finna	fokus		
Under	projektets	gång	fann	jag	det	svårt	att	fokusera	på	en	sak	i	taget.	Här	nedan	besk-
rivs	processen	kring	att	finna	fokus	i	den	mentala	träningen	och	när	jag	spelade	cello.	
Detta	understödjs	av	temana	fokus	i	den	mentala	träningen,	avslappning	samt	koncent-
ration.	 

4.1.1	Fokus	i	den	mentala	träningen		
Processen	började	med	mental	träning	utifrån	Fagéus	(2012)	artistiskt	mentala	trä-
ningsprogram	där	fysisk	avspänning	och	mental	avslappning	utgör	centrala	delar.	Detta	
mentala	träningsprogram	använde	jag	för	att	försöka	finna	inre	lugn	inför	mina	framfö-
randen.	Till	en	början	fann	jag	det	svårt	att	hitta	fokus	under	träningen	och	mina	tankar	
svävade	ofta	iväg.	Träningen	utfördes	antingen	hemma	hos	mig	i	det	hus	jag	delar	med	
andra	eller	i	ett	övningsrum	på	min	skola	vilket	gjorde	att	jag	alltid	hade	människor	runt	
omkring	mig	medan	jag	gjorde	träningen.	Detta	i	sig	gjorde	att	jag	flera	gången	blev	dis-
traherad	av	händelser	runt	omkring	eller	blev	avbruten	av	personer	som	behövde	
komma	in	i	det	rum	jag	var	i.	Även	när	jag	fann	en	lugn	plats	var	det	svårt	att	fokusera	på	
den	mentala	träningen.	I	loggboken	under	den	första	veckan	skrev	jag:	”Hade	svårt	att	
slappna	av	och	stänga	ute	tankar,	blev	avbruten	mot	slutet	(12/10–16)”.	Denna	typ	av	
kommentar	återkommer	sedan	under	de	första	veckorna	av	processen.	Jag	fann	det	ofta	
svårt	att	hitta	en	plats	där	jag	kunde	slappna	av	och	gå	in	för	den	mentala	träningen	vil-
ket	gjorde	att	jag	började	fundera	på	om	jag	på	något	vis	kunde	arbeta	med	att	bara	
finna	fokus.	Att	klara	av	att	finna	fokus	var	något	jag	till	en	början	önskade	av	den	men-
tala	träningen,	men	redan	vecka	två	började	jag	fundera	över	var	mitt	fokus	egentligen	
låg	under	min	dagliga	musikaliska	övning	på	cello:		

Har	en	bra	övningsdag,	svårare	att	fokusera	på	den	mentala	träningen.	Förra	
veckan	var	det	lättare	att	fokusera	på	den	övningen	efter	att	jag	hade	gjort	den	
mentala	träningen.	Då	hjälpte	den	mig	att	öva	bättre.	Nu	har	jag	redan	ett	fo-
kus	i	övningen,	kanske	är	det	så	att	jag	känner	att	jag	inte	behöver	den	men-
tala	träningen	då?	Kanske	är	det	därför	tankarna	glider	iväg	på	annat?	
(20/10–16)		
	

Jag	började	alltså	se	ett	samband	här	mellan	fokus	i	övning	och	mental	träning.	Precis	
som	i	den	mentala	träningen	fann	jag	det,	innan	denna	insikt,	svårt	att	finna	fokus	även	i	
övning	på	cello.	Här	svävade	tankarna	iväg	på	andra	saker	än	det	jag	egentligen	ville	
lägga	fokus	på	vilket	i	detta	fall	var	att	förbättra	mina	färdigheter	i	att	spela	cello.	Denna	
svårighet	att	finna	fokus	i	övning	benämnde	jag	i	loggboken	som	en	dålig	övningsdag	då	
det	ofta	kändes	onödigt	att	sitta	och	spela	utan	att	egentligen	lära	mig	något	specifikt.	En	
sådan	dålig	övningsdagsdag	kunde	däremot,	precis	som	i	exemplet	ovan	där	jag	beskri-
ver	föregående	veckas	upplevelser,	förändras	till	en	bra	övningsdag	efter	ett	mentalt	
träningspass.	Genom	att	rikta	fokus	mot	den	mentala	träningen,	stärktes	min	förmåga	
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att	fokusera	och	övningen	på	cellon	blev	mer	effektiv.	Andra	gånger	var	upplevelsen	
tvärtom,	hade	jag	redan	en	bra	övningsdag,	det	vill	säga	ett	gott	fokus	i	övningen,	kändes	
den	mentala	träningen	onödig	och	jag	fann	det	svårt	att	finna	fokus	på	den	mentala	trä-
ningen	i	sig.		

4.1.2	Avslappning	
I	och	med	svårigheten	att	finna	fokus	under	den	mentala	träningen,	fann	jag	det	ibland	
även	svårt	att	slappna	av	rent	fysiskt.	Känslan	av	att	jag	snart	skulle	bli	avbruten	fanns	
där	på	grund	av	att	jag	ofta	hörde	personer	i	rummen	intill	vilket	utgjorde	en	svårighet	
att	helt	låta	mig	själv	gå	in	för	den	mentala	träningen	och	slappna	av	både	muskulärt	och	
mentalt.	Fokus	på	avslappning	utgjorde	en	central	del	av	min	process	där	jag	försökte	
finna	lugn	inför	framföranden.	Från	och	med	vecka	tre	fanns	också	detta	fokus	som	en	
inledning	på	det	artistiskt	mentala	träningsprogrammet.	Under	de	första	två	veckorna	
av	processen	utgjordes	hela	det	mentala	träningsprogrammet	av	fokus	på	just	avslapp-
ning.	I	loggboken	under	dessa	inledande	veckor	av	processen	för	att	finna	lugn	vid	fram-
föranden	skriver	jag	om	hur	en	upplevelse	av	tyngd	kunde	hjälpa	mig	att	slappna	av	
snabbare	än	jag	tidigare	gjort:	’’Om	jag	fokuserar	på	tyngd,	att	känna	mig	tung	ned	mot	
golvet,	går	det	lättare	att	slappna	av’’	(15/10-	16).	Här	finner	jag	alltså	en	ny	metod	för	
att	lättare	kunna	slappna	av,	både	under	den	mentala	träningen	och	när	det	gäller	andra	
situationer	i	livet.	I	min	livsvärld	och	mina	tidigare	erfarenheter	har	jag	före	denna	insikt	
haft	en	annorlunda	upplevelse	av	avslappning.	Ett	flertal	kroppsdelar	har	visserligen	
slappnat	av,	men	med	hjälp	av	detta	tankesätt	kring	tyngd,	blev	jag	nu	mer	medveten	om	
vilka	spänningar	i	kroppen	jag	inte	trodde	att	jag	hade.		

Denna	upplevelse	av	tyngd	gjorde	det	även	lättare	för	mig	att	finna	fokus	i	den	mentala	
träningen	då	tyngden	i	sig	blev	som	en	punkt	jag	kunde	fokusera	på	och	stänga	ute	tan-
kar	som	hade	med	annat	än	den	mentala	träningen	att	göra.	Vidare	i	loggboken	skriver	
jag	om	hur	det	går	allt	lättare	att	slappna	av	och	att	finna	tyngden	och	avspänningen	i	
kroppen	snabbare.	Några	gånger	kunde	jag	på	grund	av	detta	fokus	på	tyngden	mot	gol-
vet,	hitta	ett	avslappnat	läge	även	när	jag	blev	störd	eller	distraherad	av	andra	runt	om-
kring,	vilket	medförde	att	jag	fick	ett	inre	lugn	och	tid	för	mig	själv	under	den	tid	jag	ut-
förde	den	mentala	träningen.	Detta	i	sig	gjorde	att	jag	under	en	period	tyckte	om	den	
mentala	träningen	och	såg	framemot	den.	Här	fick	jag	tid	för	mig	själv	att	slappna	av	och	
därmed	pausa	vardagen	för	en	stund.		

4.1.3	Koncentration		
I	och	med	insikten	om	mitt	skifte	av	fokus	i	den	mentala	träningen	började	jag	fundera	
på	om	samma	skifte	av	fokus	skedde	när	jag	spelade	cello	inför	publik.	Kanske	var	det	så	
att	jag	under	mina	framföranden	började	tänka	på	andra	saker	än	musiken	i	sig	vilket	i	
sin	tur	gjorde	att	jag	kom	av	mig	när	jag	spelade	utantill	och	inte	hade	några	noter	att	
fokusera	på.	Nu	började	jag	läsa	om	olika	koncentrationsövningar	för	att	försöka	finna	
en	metod	som	kunde	passa	mig	så	att	jag	skulle	kunna	finna	lugn	när	jag	framförde	mu-
sik	utantill	inför	publik.	Nu	blev	det	Lundbergs	(1998)	3-2-1	metod	jag	valde	att	prova.	I	
och	med	att	jag	hade	svårt	att	finna	fokus	under	de	mentala	träningspass	jag	gjorde	uti-
från	Fagéus	(2012)	metod,	valde	jag	nu	alltså	att	prova	Lundbergs	3-2-1	metod	precis	
innan	jag	utförde	Fagéus	mentala	träningspass.	Efteråt	skrev	jag	i	loggboken	om	hur	
denna	metod	hjälpte	mig	att	finna	fokus:		

Idag	hade	jag	mer	fokus	än	innan,	tankarna	gled	iväg	ibland	men	i	början	
kunde	jag	fokusera	på	en	kroppsdel	i	taget	och	jag	blev	avslappnad,	[…]		3-2-1	
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metoden	kändes	bra	och	den	hjälpte	mig	att	sedan	kunna	fokusera.	(25/10	-
16)	
	

Med	hjälp	av	Lundbergs	(1998)	metod	kunde	jag	alltså	nu	till	en	början	finna	fokus	i	den	
mentala	träningen.	Mot	slutet	av	träningen	blev	det	dock	svårt	igen	att	helt	slappna	av	
och	gå	helt	och	hållet	in	i	övningen	för	den	mentala	träningen.	Nu	började	jag	istället	
tänka	på	mig	själv	och	hur	jag	är	även	i	vardagen:		

[…]	Känner	däremot	att	jag	gärna	vill	få	saker	överstökade,	mot	slutet	låg	jag	
bara	där	och	väntade	på	att	träningsprogrammet	skulle	ta	slut,	kanske	är	jag	
en	stressad	själ	som	enbart	vill	få	saker	överstökade.	Jag	kände	mig	väldigt	av-
slappnad	på	slutet,	kanske	på	grund	av	3-2-1	metoden.	Behöver	fortsätta	öva	
på	att	försöka	hitta	nuet.	(1/11-	16)		

	
Här	blev	jag	alltså	medveten	om	mig	själv	och	jag	började	fundera	kring	hur	jag	själv	
agerar	i	vardagen.	Detta	tog	jag	sedan	med	mig	för	att	försöka	hitta	sambandet	mellan	
mig	som	vardaglig	person	och	det	som	påverkar	mig	när	jag	framför	musik	inför	publik.		

Efter	denna	insikt	om	mitt	agerande	i	vardagen	fortsatte	jag	utföra	3-2-1	metoden	i	
samband	med	Fagéus	(2012)	träningsprogram.	Innan	mitt	första	uppspel	provade	jag	3-
2-1	metoden	för	att	försöka	finna	koncentration	och	fokus	på	det	jag	snart	skulle	göra.	
Metoden	utfördes	i	rummet	precis	intill	det	rum	jag	senare	spelade	upp	i	och	var	ett	rum	
där	människor	ibland	gick	förbi.	Jag	visste	även	att	jag	snart	skulle	bli	hämtad	för	att	gå	
in	i	rummet	intill	och	spela	upp	vilket	gjorde	det	svårt	att	fokusera	på	övningen	i	sig:	
’’provade	på	3-2-1	metoden	innan	uppspelet,	kände	mig	däremot	stressad	för	att	jag	
snart	kulle	gå	in	i	rummet	så	jag	hade	svårt	att	fokusera,	tror	inte	det	hjälpte	så	mycket	
med	denna	metod	denna	gång’’.		

Här	ser	jag	ett	samband	mellan	hur	jag	agerar	innan	jag	ska	spela	upp	inför	publik	med	
hur	jag	som	person	har	svårt	att	slappna	av	när	jag	är	på	väg	någonstans.	En	vetskap	om	
att	jag	snart	kommer	bli	avbruten,	gör	det	svårt	för	mig	att	fokusera	på	avslappning	och	
koncentrationsövningar.	Det	uppstår	tankar	om	hur	jag	i	fortsättningen	ska	arbeta	med	
detta	för	att	verkligen	finna	lugn	inför	framföranden:	’’inför	nästa	framförande	ska	jag	se	
till	att	jag	har	mer	tid	för	mig	själv	innan	för	att	verkligen	gå	in	i	nuet.	Kanske	är	det	just	
detta	jag	behöver?’’	(4/11-16).		

Detta	första	uppspel	i	processen	har	jag	även	observerat	med	hjälp	av	videoinspelning.	
Detta	skedde	i	samband	med	att	jag	läste	om	Connolly	och	Williamons	(2004)	metod	
kring	medvetenhet	om	fokus	vid	tidigare	framföranden.	Detta	uppspel	var	för	tre	vänner	
i	ett	rum	på	min	skola	och	när	jag	observerar	detta,	ser	jag	tydligt	hur	mitt	fokus	under	
detta	uppspel,	skiftar	från	musiken	till	annat	runt	omkring.	När	jag	går	in	i	rummet	ser	
jag	stressad	ut	och	med	hjälp	av	de	gester	jag	använder,	ser	det	ut	som	att	jag	skojar	bort	
hela	situationen	och	inte	tar	den	på	allvar.	Detta	hörs	även	senare	i	mitt	spel	där	tonkva-
liteten	förändras	så	fort	jag	tittar	upp	eller	skrattar	till.	Under	detta	uppspel	använde	jag	
inte	noter	och	jag	kom	heller	inte	av	mig	vilket	kändes	väldigt	bra.	Känslan	efter	uppspe-
let	var	därmed	god	på	så	vis	att	jag	kände	mig	trygg	i	att	ha	spelat	upp	något	utantill	
framför	publik	utan	att	ha	kommit	av	mig.	Däremot	hjälpte	denna	videoobservation	mig	
att	inse	hur	viktigt	det	är	att	vara	koncentrerad	på	scen	och	hur	musiken	påverkas	av	
min	inställning	till	musiken	och	vilket	fokus	jag	har.		

En	vecka	senare	spelade	jag	upp	Haydns	cellokonsert	i	C-dur	sats	1	framför	en	jury.	
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Detta	var	i	samband	med	en	tävling	som	anordnades	på	min	skola	vilket	gjorde	att	jag	
till	en	början	kände	mig	ganska	nervös.	Jag	valde	då	att	på	grund	av	tidsbrist	spela	
stycket	med	stöd	av	noter	istället	för	att	lära	mig	det	utantill.	Inför	detta	framförande	
hade	jag	tid	att	utföra	3-2-1	metoden	vilken	jag	gjorde	för	mig	själv	i	ett	övningsrum,	en	
våning	upp	från	den	lokal	jag	sedan	kom	att	spela	i.	Detta	hjälpte	mig	att	finna	lugn	inför	
framförandet	och	jag	upplevde	mig	själv	som	mer	fokuserad	än	innan:	’’Det	gick	bra,	spe-
lade	lite	småfel	men	kunde	fokusera	på	musiken,	det	var	faktiskt	roligt	att	spela.	Hann	
göra	3-2-1	metoden	innan,	kände	mig	mycket	lugnare	efter	detta	och	det	hela	blev	en	
bra	upplevelse’’	(8/11-	16).		

Efter	detta	framförande	började	jag	känna	att	Fagéus	(2012)	träningsprogram	inte	
längre	kändes	så	användbart.	I	och	med	insikten	om	hur	koncentrationsövningar	kunde	
hjälpa	mig	att	finna	lugn	och	genom	samtal	med	lärare	om	olika	metoder	inför	framfö-
randen,	förstod	jag	inte	vikten	av	hur	jag	i	framtiden	skulle	kunna	använda	mig	av	
Fagéus	träningsprogram.	Jag	fortsatte	dock	med	övningarna	i	några	veckor	till	men	
skrev	gång	på	gång	att	jag,	trots	upplevelsen	av	tyngd,	hade	svårt	att	hitta	fokus	och	
finna	tid	till	den	mentala	träningen.	Efter	sex	veckor	avslutade	jag	därför	Fagéus	trä-
ningsprogram	för	att	istället	fokusera	mer	på	andra	metoder.	Jag	använde	därmed	en-
bart	sex	veckor	av	Fagéus	tolvveckorsprogram	då	det	enligt	min	livsvärld	kändes	bättre	
att	prova	på	andra	metoder	just	då.	Detta	kom	även	i	samband	med	att	jag	hade	mycket	
att	göra	i	skolan.	I	loggboken	skrev	jag:		

Känns	som	att	jag	inte	kommer	någon	vart	vilket	leder	till	att	jag	hellre	lägger	
tid	på	något	annat.	Kanske	är	detta	på	grund	att	min	upplevda	känsla	av	att	få	
resultat	fort?	Att	jag	hellre	lägger	fokus	på	saker	jag	i	nuet	behöver	göra	istäl-
let	för	saker	jag	kanske	kan	ha	nytta	av	i	det	långa	loppet?	[…]	Men	jag	upple-
ver	att	jag	lär	mig	mycket	genom	att	läsa	om	mental	träning	och	metoder	för	
framföranden	samt	att	redan	nu	reflektera	över	tankarna	i	min	loggbok.	
(13/11-16)		
	

I	min	livsvärld	ville	jag	alltså	få	resultat	snabbt	och	på	grund	av	tidigare	erfarenheter	
ansåg	jag	att	andra	metoder	eventuellt	skulle	kunna	passa	mig	bättre	vilket	leder	in	i	
nästa	tema	som	handlar	om	medvetenhet.		

4.2	Medvetenhet		
Under	detta	projekt	har	jag	läst	om	olika	metoder,	fått	vetskapen	om	tidigare	forskning	
inom	området	och	talat	med	olika	personer	om	framföranden	inför	publik.	Detta	i	sin	tur	
har	gjort	mig	medveten	om	att	det	finns	saker	jag	gör	som	hindrar	mig	från	att	känna	
mig	helt	lugn	inför	framföranden.	Under	processens	gång	har	jag	då	kunnat	koppla	
samman	det	jag	läst	och	hört	om	ämnet	med	min	situation,	det	vill	säga	att	jag	ibland	
kommer	av	mig	vid	utantillspel.	Jag	har	bland	annat	nu	blivit	medveten	om	hur	ett	med-
vetet	val	av	var	jag	fäster	blicken	på	scen	påverkar	mitt	spel	och	därmed	också	mitt	lugn	
på	scenen.		

4.2.1	Medveten	om	olika	metoder	
Genom	att	skriva	detta	arbete,	läsa	min	loggbok	och	andras	metoder	kring	framföranden	
fick	jag	en	helt	ny	medvetenhet	om	hur	jag	själv	agerar	på	scen.	Jag	läste	forskning	inom	
området	samt	böcker	om	mental	träning	vilket	gjorde	att	jag	hela	tiden	gick	runt	och	
tänkte	på	hur	jag	själv	agerade	när	jag	framförde	musik	inför	publik.	En	gång	i	veckan	
hade	jag	även	en	lektion	där	jag	eller	mina	klasskamrater	spelade	upp	något	för	
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varandra	samt	diskuterade	just	området	framförande	inför	publik	och	alla	tänkbara	
aspekter	kring	detta.	Jag	fortsatte	framför	allt	att	tänka	på	just	koncentration	och	en	
upplevelse	av	att	vara	i	nuet	vilket	gjorde	att	jag	nu	också	provade	på	Connolly	och	Wil-
liamons	(2004)	koncentrationsövning.	Jag	gick	tillbaka	och	observerade	mina	tidigare	
framföranden	för	att	se	när	och	om	jag	tappade	koncentrationen.	I	och	med	detta	upp-
stod	en	medvetenhet	om	olika	rörelser	jag	gör	som	inte	alls	har	med	musiken	att	göra,	
vilket	i	sin	tur	ledde	till	att	jag	i	min	övning	på	cello	medvetet	försökte	ta	bort	dessa	rö-
relser	och	fundera	över	om	jag	gör	någon	onödig	rörelse	som	distraherar	mig	i	mitt	spel.	
I	loggboken	skriver	jag	om	observationen:		

Tittar	åt	olika	håll	och	kommer	då	av	mig	när	jag	ska	presentera,	håller	på	med	
håret	[…]	grimarscherar	vid	felspel	[…]	tittar	upp	och	ler	ut	i	tomma	intet	vil-
ket	hörs	på	spelet	på	så	vis	att	tonen	blir	mycket	sämre	(29/11-	16).		
	

Här	ovan	framkommer	tydligt	hur	jag	blir	medveten	om	hur	mina	blickar	och	rörelser	
gör	att	jag	ibland	tappar	koncentrationen	på	musiken.		

4.2.2	Förmedlande	av	trivsel	via	blickar	
Under	de	lektioner	jag	hade	där	vi	diskuterade	framföranden,	talade	vi	även	om	blickar	
och	att	det	kan	vara	bra	att	öva	på	var	blicken	ska	vara	under	ett	framförande.	Detta	för	
att	göra	en	så	tydlig	bild	av	framförandet	som	möjligt	där	blicken	kan	ha	en	större	bety-
delse	för	hur	framförandet	går	än	vad	man	kan	tro.	Spelas	musiken	med	stöd	av	noter,	
kan	det	enligt	min	lärare	vara	bra	att	bli	medveten	om	när	blicken	ska	vara	fäst	på	no-
terna	och	när	blicken	behöver	vara	någon	annanstans.	I	och	med	detta	och	Connolly	och	
Williamons	(2004)	koncentrationsövning	där	jag	blev	medveten	om	mina	rörelser	på	
scen,	började	jag	fundera	på	vad	jag	vanligtvis	fäster	blicken	på	under	ett	framförande.	
En	ovetskap	om	detta	kanske	gör	att	min	koncentration	försämras	under	framföranden	
samtidigt	som	jag	får	svårt	att	finna	en	känsla	av	lugn	och	att	vara	i	nuet?	Dessa	tankar	
syns	i	loggboken	efter	ett	framförande	då	jag	har	spelat	svensk	folkmusik	utan	noter	
framför	publik:		

Gick	bra,	kom	inte	av	mig,	kanske	på	grund	av	att	jag	börjar	hitta	lugnet	i	
kroppen	inför	framföranden	[…]	vill	däremot	öva	på	var	jag	lägger	blicken	[…]	
detta	för	att	kunna	hitta	koncentrationen	på	musiken	snarare	än	hur	jag	ser	ut	
när	jag	framför	det	eller	hur	andra	människor	reagerar.	(3/12-	16)	
	

Efter	detta	framförande	och	en	ökad	medvetenhet	om	blickar	funderar	jag	nu	vidare	på	
hur	jag	agerar	och	ser	ut	på	scen.	Jag	spelar	nu	ett	flertal	konserter	samtidigt	som	jag	
observerar	andra	som	framför	musik	inför	publik	samt	läser	mer	om	ämnet.	Reflektion-
er	kring	detta	pågår	i	några	veckor	fram	till	den	slutgiltiga	konserten	och	jag	skriver	un-
der	denna	period	sporadiskt	in	tankar	som	uppstår	i	loggboken:		

Kanske	är	det	så	att	jag	fokuserat	för	mycket	på	att	se	glad	och	trevlig	ut	på	
scen,	för	att	ge	publiken	en	glad	upplevelse.	Istället	för	att	titta	publiken	i	ögo-
nen	under	konserten,	kanske	det	räcker	med	att	vara	trevlig	inför	och	efter	
framföranden.	Under	framföranden	ska	ändå	musiken	stå	i	fokus	[…]	Kanske	
går	det	på	något	vis	att	hitta	ett	mellanting,	med	fokus	nu	i	början	på	att	lyssna	
på	musiken.	(18/12-	16)		
	

Under	dessa	veckor	provar	jag	mig	fram	till	var	det	känns	bra	att	ha	blicken	fäst	vid	
framföranden	av	musik.	När	jag	spelar	musik	utan	stöd	av	noter	upplever	jag	det	som	
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lättare	att	fokusera	på	musiken	medan	jag	svävar	iväg	i	mina	tankar	när	jag	spelar	musik	
utan	stöd	av	noter.	Efter	denna	insikt	om	hur	noterna	påverkar	mitt	fokus	börjar	jag	
fundera	över	om	det	är	just	blicken	som	gör	att	jag	ibland	kommer	av	mig	när	jag	spelar	
musik	utantill	inför	publik	och	jag	försöker	därför	finna	punkter	att	titta	på	när	jag	spe-
lar	musik	utantill.	Det	känns	nu	oftast	bäst	att	fästa	blicken	på	stråken	och	högerarmen	
för	att	på	så	vis	ändå	få	en	god	vinkel	på	huvudet	utan	att	bli	distraherad	av	den	före-
ställda	publiken.	I	loggboken:	

Kändes	lättare	när	jag	tittade	på	stråken,	kanske	är	det	här	flödet	i	musiken	
finns	[…]	på	något	vis	vill	jag	ändå	kunna	titta	upp	på	folk	när	jag	spelar	för	att	
ge	dom	ett	leende,	men	stråken	kanske	på	något	vis	kan	finnas	där	som	en	
hjälp,	som	en	fast	och	trygg	punkt?.	(18/12-	16)	
	

Här	kopplar	jag	alltså	samman	blicken	med	trivsel	och	funderar	på	hur	jag	ska	arbeta	
mig	fram	till	att	ge	publiken	en	trevlig	stund	när	jag	framför	min	musik	för	dem.	Detta	
samtidigt	som	jag	själv	ska	kunna	ha	ett	inre	lugn	och	låta	blicken	utgöra	en	trygg	punkt	
för	koncentration	och	en	känsla	av	att	vara	i	nuet.	

4.3	Inre	bilder		
Under	hela	processen	använde	jag	mig	av	mentala	bilder	för	att	uppleva	lugn	inför	fram-
föranden.	Som	tidigare	nämnts	använde	jag	bilden	av	att	känna	mig	tung	ned	mot	golvet	
för	att	kunna	slappna	av.	Under	processen	har	jag	även	funnit	andra	mentala	bilder	som	
jag	upplevt	har	hjälpt	mig	för	att	uppleva	lugn	inför	framföranden.	Dessa	bilder	kom	jag	
på	under	projektets	gång	och	ingick	inte	i	något	särskilt	mentalt	träningsprogram.		

4.3.1	’’Just	go	for	it’’		
Detta	citat,	hämtat	från	min	cellolärare,	innebär	bilden	av	att	lämna	mitt	vanliga	jag	ut-
anför	och	bara	gå	in	och	ge	allt	vid	ett	framförande.	Oavsett	tankar	och	känslor	just	den	
dagen,	brukar	framföranden	vara	relativt	korta	och	det	är	bara	att	ge	allt.	Här	kan	alla	
känslor	släppas	ut	via	cellon	eller	stanna	utanför	rummet.	Denna	bild	upplever	jag	ger	
mig	bättre	självförtroende	inför	ett	framförande.	I	loggboken	efter	ett	framförande	där	
jag	spelar	inför	jury	skriver	jag:	’’Jag	tänkte	-	Just	go	for	it,	nu	ska	jag	visa	dom	vilken	min	
musik	är.	Detta	hjälpte.	Det	blev	mycket	roligare	att	spela	med	dessa	tankar	i	huvudet’’	
(8/11-	16).		

4.3.2	Skolklass	
En	annan	bild	jag	använt	mig	av	är	bilden	av	att	publiken	är	en	skolklass	jag	ska	berätta	
något	nytt	och	spännande	för.	Denna	bild	uppstod	i	och	med	att	jag	ville	hitta	något	sätt	
att	förmedla	min	musik	på	och	i	och	med	detta	försöka	koppla	bort	de	tankar	jag	insåg	
att	jag	har	om	att	jag	blir	värderad	och	bedömd	på	scen.	Innan	den	slutgiltiga	konserten	
använde	jag	mig	av	denna	föreställning	vilket	hjälpte	mig	att	finna	lugn	inför	denna	kon-
sert.	Här	stod	jag	bakom	publiken	precis	innan	jag	skulle	gå	fram	för	att	spela	för	dem,	
detta	gav	mig	en	tid	för	mig	själv	att	tänka	på	denna	inre	bild.	I	loggboken	skrev	jag:		

Försökte	föreställa	mig	publiken	som	ett	gäng	skolklassbarn	som	aldrig	hade	
hört	en	cello	förut	vilket	väckte	lusten	av	att	jag	ville	förmedla	musiken	till	
dem	i	mig.	Istället	för	att	se	dem	som	ett	hot,	blev	jag	den	som	skulle	komma	
och	förmedla	ny	och	intressant	kunskap	till	dem.	(25/12-16)	
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Genom	att	föreställa	mig	publiken	som	en	skolklass	kunde	jag	här	alltså	uppleva	
ett	större	lugn	inför	konserten	och	genom	detta	fann	jag	det	även	lättare	att	
förmedla	musiken	till	publiken.		

4.3.3	Punkten	och	trädet		
Inför	ett	framförande	där	jag	inför	mina	klasskamrater	spelade	Elgars	Cellokonsert	i	E	
moll	sats	1,	försökte	jag	föreställa	mig	bilden	av	Lundbergs	(1998)	idé	av	punkten	och	
trädet.	Detta	i	ett	försök	att	även	här	finna	fokus	inför	framförandet	och	därmed	kunna	
uppleva	inre	lugn.	Inför	detta	framförande	fick	jag	sitta	i	lokalen	jag	skulle	spela	upp	i	
och	vänta	medan	en	annan	person	framförde	musik	innan	det	var	dags	för	mig	att	gå	
upp	vilket	gjorde	mig	nervös.	Jag	skulle	för	första	gången	framföra	musik	framför	mina	
klasskamrater	och	ju	längre	tiden	gick,	desto	mer	nervös	blev	jag.	Här	satt	jag	och	tänkte	
på	allt	som	eventuellt	skulle	kunna	gå	fel.	För	att	byta	ut	dessa	tankar	försökte	jag	känna	
tyngden	ned	mot	golvet,	känna	mig	stabil	som	ett	träd	genom	hela	kroppen	samt	andas	
mot	punkten	på	magen.	Detta	gjorde	att	jag	upplevde	lugn	precis	innan	framförandet,	jag	
blev	lugn	och	kände	att	jag	ville	gå	upp	och	spela	för	mina	klasskamrater.	Däremot	
glömde	jag	bort	allt	jag	läst	om	och	tänkt	på	kring	dessa	mentala	bilder	när	jag	väl	satt	
där	på	scenen	med	min	cello	och	såg	mina	klasskamraters	förväntansfulla	ansikten.	Nu	
fann	jag	det	svårt	att	slappna	av	och	finna	lugnet	vilket	gjorde	att	framförandet	i	sig	inte	
blev	som	jag	hade	tänkt.	Samma	kväll	skrev	jag	i	loggboken:	’’Gick	inte	alls	särskilt	bra,	
började	nästan	gråta	efteråt	och	fegade	ut	vid	spel’’	(26/10).	Detta	tillfälle	observerade	
jag	däremot	senare	med	hjälp	av	videoobservation.	Även	här	såg	jag	att	blicken	var	på	
olika	ställen	i	klassrummet	och	hur	jag	inte	vågade	spela	ut.	Här	hade	citatet	’’just	go	for	
it’’	samt	medvetandet	om	en	placering	av	blicken	kunnat	vara	till	hjälp.		

4.3.4	Tillbakablick	
Under	processens	gång	har	jag	även	använt	mig	av	tillbakablickar	där	jag	tänkt	tillbaka	
på	konserter	och	framföranden	som	gått	bra.	Detta	gav	mig	större	självförtroende	och	
lugn	inför	de	konserter	jag	utförde.	I	Fagéus	(2012)	träningsprogram	ingår	reflektioner	
kring	självkänsla,	självbilder	samt	användning	av	inre	bilder.	Här	ingår	tillbakablickar	på	
tidigare	framföranden	personen	i	fråga	är	nöjd	med.	Vad	ifrån	detta	tillfälle	vill	jag	odla,	
vårda	och	utveckla?	När	jag	utförde	träningsprogrammet	fann	jag	att	jag	blev	lugnare	
när	jag	tittade	tillbaka	på	konserter	som	gått	bra:	

Kände	mig	lugn	idag,	skönt	att	tänka	tillbaka	på	bra	händelser,	känner	redan	
nu	att	jag	blir	motiverad	att	fortsätta	med	dessa	konserter	(…)	om	jag	klarat	av	
en	sådan	konsert,	borde	jag	väl	klara	av	att	spela	en	enkel	låt	utantill?	(4/11-
16)	
	

Här	gjorde	alltså	den	inre	bilden	av	en	tidigare	konsert	mig	medveten	om	mina	styrkor	
vilket	i	sin	tur	gjorde	mig	mer	motiverad	att	i	framtiden	fortsätta	förmedla	min	musik	till	
andra.	Min	egen	erfarenhet	stärkte	därmed	min	egen	självkänsla	och	mitt	eget	självför-
troende.		

4.4	Upprepning	och	mental	förberedelse		
Att	kontinuerligt	spela	upp	inför	andra	människor	samt	att	föreställa	mig	ett	framfö-
rande	för	mitt	inre,	är	inte	något	jag	innan	processens	start	lade	så	stor	vikt	på.	Från	
flera	håll	har	jag	under	processens	gång	dock	fått	höra	och	läsa	om	hur	viktigt	detta	är	
vilket	även	jag	också	insåg	vikten	av	ju	längre	in	i	processen	jag	kom.	Min	cellolärare	
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talade	under	denna	processens	gång	mycket	om	att	en	mental	inre	föreställning	i	sam-
band	med	övning	innan	ett	framförande	kan	göra	en	lugn	och	trygg	under	framförandet.	
Hon	talade	även	om	upprepning	av	detta	och	om	vikten	av	att	spela	upp	inför	andra.	En	
upprepning	kan	skapa	en	mental	trygghet	där	tillåtelse	att	göra	fel	finns	med	och	erfa-
renheten	av	detta	kan	i	sin	tur	ge	ett	inre	lugn	när	det	sedan	verkligen	gäller.	I	samband	
med	de	uppspel	jag	hade	inför	en	jury	under	processens	gång,	använde	jag	mig	både	av	
att	vid	upprepade	tillfällen	spela	upp	inför	andra	personer	samt	av	mentala	förberedel-
ser.	Tillsammans	med	min	cellolärare	och	ensam	i	ett	övningsrum	försökte	jag	till	exem-
pel	föreställa	mig	hur	akustiken	skulle	vara	under	det	kommande	framförandet,	ungefär	
var	juryn	skulle	sitta,	var	jag	skulle	fästa	blicken,	hur	starten	på	musiken	skulle	låta	och	
så	vidare.	Detta	gjorde	mig	väldigt	lugn	inför	uppspelen.		

4.5	Konsert		
När	jag	slutligen	kom	fram	till	dagen	för	den	sista	konserten	i	projektet	kände	jag	mig	
både	förväntansfull	och	en	aning	nervös.	Jag	hade	många	olika	metoder	jag	kunde	an-
vända	för	att	finna	inre	lugn,	däremot	hade	jag	svårt	att	finna	detta	lugn	timmarna	innan	
konserten	och	skrev	samma	kväll	i	loggboken:	’’Kände	mig	nervös	och	hade	svårt	att	
somna	kvällen	innan,	såg	däremot	fram	emot	spelningen,	det	skulle	bli	kul	och	mysigt	att	
få	dela	med	mig	av	min	musik	till	andra’’	(25/12-16).	Känslan	av	nervositet	fanns	alltså	
där	men	vid	detta	tillfälle	kunde	jag	också	se	en	stor	förändring	i	attityd	inför	konserter.	
Känslan	av	att	få	dela	med	mig	av	min	musik	hade	tidigare	inte	varit	tydlig	och	självklar	
för	mig.	Nu	syns	glädjen	för	musiken	även	innan	konserten	tydligt	vilket	gjorde	mig	lug-
nare	inför	framförandet.		

När	det	sedan	var	dags	för	mig	att	spela	fick	jag	först	stå	och	vänta	bakom	publiken.	
Konserten	var	i	en	kyrka	där	församlingen	var	riktad	framåt	i	kyrkan	medan	jag	innan	
framförandet	skulle	gå	genom	församlingen	utifrån	kyrkans	ingång	och	fram	mot	altaret.	
Som	tidigare	nämnts	använde	jag	mig	här	av	bilden	av	en	skolklass	för	att	förmedla	min	
musik	och	mitt	intresse	för	dem.	I	detta	läge	försökte	jag	även	använda	mig	av	andra	
metoder	för	att	finna	fokus	och	lugn:		

Innan	jag	skulle	fram	och	spela	fick	jag	stå	och	vänta	bakom	publiken	i	några	
minuter	[…]	här	stod	jag	och	gjorde	övningar,	jag	letade	efter	punkten	och	för-
sökte	stå	som	trädet	vilket	gjorde	att	jag	kände	mig	lugnare	och	kunde	på	nå-
got	vis	koncentrera	mig	bättre	på	vad	jag	snart	skulle	spela.	(25/12-16)	
		

Här	använder	jag	mig	alltså	av	mentala	bilder	och	mental	förberedelse	för	att	finna	ett	
inre	lugn.	Väl	på	scenen	kände	jag	mig	först	nervös	och	fann	det	svårt	att	finna	lugn,	
detta	på	grund	av	tidigare	erfarenheter	av	utantillspel.	Däremot	gick	det	snabbt	över	till	
ett	lugn	med	hjälp	av	de	metoder	jag	hade	att	tillgå	som	hjälpte	mig	så	att	jag	kunde	
njuta	av	att	sprida	min	musik	till	publiken:		

Kändes	väldigt	bra,	några	tankar	dök	däremot	upp	i	början	–	varför	valde	jag	
att	spela	utantill?	Dessa	tankar	bytte	jag	snabbt	ut	mot	att	försöka	lyssna	på	
tonerna	från	cellon	och	fokusera	på	stråkens	rörelser,	här	tänkte	jag	även	
’’Just	go	for	it’’	[…]		Här	fick	jag	tillslut	känslan	av	att	vara	ett	med	cellon.	Jag	
satt	där	och	förmedlade	min	musik	med	hjälp	av	cellon	till	musiken.	Jag	kunde	
njuta	och	jag	kom	inte	av	mig	vilket	var	otroligt	skönt.	Efteråt	kände	jag	mig	
nöjd,	avslappnad	och	tillfredsställd	över	att	ha	spelat	något	utan	noter	och	jag	
hade	vågat	visa	mina	känslor	genom	min	musik.	(25/12-16)		
	



	29	

Genom	de	inre	bilder,	avslappningsövningar,	bättre	självkänsla	och	nyckelord	jag	kunde	
använda	under	framförandet,	blev	det	en	bra	upplevelse	för	mig	och	jag	kände	mig	lugn	
och	nöjd	med	mig	själv	att	jag	hade	vågat	spela	musik	utan	noter	framför	publik.	I	logg-
boken	under	rubriken	vad	lärde	jag	mig	skrev	jag	efter	konserten:		

Jag	lärde	mig	att	om	jag	vågar	lyssna,	fokusera	på	musiken	istället	för	allt	run-
tomkring	och	våga	visa	vem	jag	är	genom	min	musik,	kan	det	bli	så	bra.	Jag	
tror	att	jag	tidigare	har	fokuserat	mycket	på	att	se	trevlig	ut	på	scen	för	med	
publiken	med	blicken,	även	under	tiden	jag	spelar.	I	fortsättningen	kommer	
jag	vilja	experimentera	med	detta	–	kanske	finns	det	tillfällen	då	musiken	får	
tala	för	det	trevliga	istället	för	mina	egna	ansiktsuttryck?	[…]	nu	ser	jag	fram-
emot	ett	fortsatt	utforskande	kring	konsten	att	kunna	framföra	musik	utantill	
samt	med	noter	under	press,	detta	för	att	ännu	mer	kunna	njuta	av	min	egen	
musik	kunna	förmedla	den	vidare	till	en	framtida	publik.	(25/12-	16).		

	

Detta	kändes	som	ett	härligt	avslut	på	denna	process	där	jag	hittat	några	olika	metoder	
att	arbeta	vidare	med	för	att	uppleva	lugn	när	jag	spelar	cello	utan	noter	inför	publik.	Att	
fått	möjlighet	att	pröva	olika	metoder	har	gjort	mig	medveten	om	hur	jag	agerar	på	scen	
vilket	i	sin	tur	har	lett	till	nya	insikter	om	hur	jag	kan	arbeta	vidare	för	att	helt	finna	lugn	
inför	ett	framförande.	Detta	syntes	tydligt	i	den	slutgiltiga	konserten	där	alla	dessa	
vinklar	av	mental	träning	ledde	mig	till	att	kunna	njuta	av	att	få	förmedla	min	musik	till	
en	publik,	även	då	jag	spelade	ett	stycke	utan	noter.		

4.6	Sammanfattning			
Under	temat	finna	fokus	beskrivs	hur	jag	under	föreliggande	projekts	gång	ibland	fann	det	
svårt	att	finna	fokus	när	jag	utförde	mental	träning	vilket	även	ledde	till	att	jag	ibland	hade	
svårt	att	slappna	av	rent	fysiskt.	För	att	finna	fokus	provade	jag	på	olika	koncentrationsöv-
ningar	som	sedan	ledde	mig	till	en	medvetenhet	om	hur	jag	själv	agerar	i	vardagen	samt	när	
jag	spelar	cello	framför	publik.	I	det	därefter	följande	temat	medvetenhet	beskrivs	hur	jag	
genom	denna	medvetenhet	om	mig	själv	samt	genom	att	läsa	och	testa	på	olika	metoder,	
bland	annat	blev	mer	medveten	om	hur	en	vetskap	om	var	jag	fäster	blicken	under	ett	fram-
förande	påverkar	min	känsla	av	lugn	på	scen.	Under	temat	inre	bilder	beskrivs	hur	jag	under	
projektets	gång	använde	mig	av	inre	bilder	som	både	gav	mig	en	engagerad,	men	även	en	
lugn	känsla	inför	framföranden.	Genom	dessa	bilder	kunde	jag	fokusera	mer	på	musiken	i	sig	
istället	för	att	känna	oro	över	att	jag	eventuellt	skulle	komma	av	mig.	I	temat	upprepning	och	
mental	förberedelse	beskrivs	den	insikt	jag	fick	kring	hur	viktigt	jag	anser	det	vara	att	vid	
upprepade	tillfällen	spela	upp	musik	inför	andra	människor.	Här	blev	jag	även	medveten	om	
hur	jag	genom	att	mentalt	föreställa	mig	en	framtida	konsert,	kunde	uppleva	en	större	
känsla	av	lugn	inför	och	under	denna	konsert.		
	
Genom	föreliggande	projekt	blev	jag	medveten	om	olika	metoder	inom	mental	träning	som	
passar	mig	i	min	livsvärld.	I	det	avslutande	temat	konsert	beskrivs	hur	jag	genom	denna	
medvetenhet	kunde	finna	lugn	inför	den	konsert	jag	hade	i	slutet	av	projektet.	Här	använde	
jag	mig	bland	annat	av	avslappnings-	och	koncentrationsövningar,	inre	bilder	och	mentala	
förberedelser	för	att	finna	lugn	vilket	gjorde	att	jag	kunde	känna	självförtroende	och	glädje	
när	jag	spelade	utantill	under	denna	konsert.	Detta	i	sin	tur	har	gett	mig	erfarenheter	som	
lett	mig	vidare	i	min	artistiska	och	personliga	utveckling.		
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5	Diskussion		
I	detta	kapitel	diskuteras	resultat	i	förhållande	till	tidigare	forskning,	livsvärldsperspek-
tivet	och	litteratur	inom	området.	Därefter	vidrörs	frågan	huruvida	arbetet	har	haft	be-
tydelse	för	mig	samt	hur	de	kan	tänkas	ha	betydelse	för	andra.	Slutligen	tas	mina	tankar	
och	idéer	om	fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	upp.		

5.1	Resultatdiskussion		
Detta	avsnitt	är	indelat	i	tre	teman	varav	det	första	är	medvetenhet	om	den	egna	livsvärl-
den.	Därefter	följer	temat	finna	lugn	med	hjälp	av	inre	bilder	för	att	sedan	avslutas	med	
publikens	påverkan	på	musikers	livsvärld.		

5.1.1	Medvetenhet	om	den	egna	livsvärlden		
Reinikainen	(2014)	skriver	om	hur	hon	i	sin	studie	ville	minska	den	medvetna	kontroll	
hon	upplevde	sig	ha	i	sitt	pianospel.	Hon	blev	under	studiens	gång	alltmer	medveten	om	
hur	denna	kontroll	gjorde	att	hon	fick	onödiga	spänningar	vid	övning	och	hon	övergick	
då	till	att	öva	på	att	istället	vara	mer	i	nuet.	Denna	medvetenhet	ledde	sedan	henne	vi-
dare	i	processen	att	finna	koncentration	vid	övning.		På	samma	sätt	har	en	medvetenhet	
om	hur	jag	agerar	på	scen,	hjälpt	mig	i	den	här	processen	för	att	finna	lugn	inför	att	spela	
utantill	inför	publik.	Även	Connolly	och	Williamon	(2012)	skriver	om	medvetenhet	och	
hur	medvetenhet	om	koncentration	på	scen	kan	göra	en	till	en	bättre	musiker.	Han	som	
många	andra	skriver	även	om	muskulär	och	mental	avslappning	och	hur	framföranden	
kan	förbättras	genom	att	kontinuerligt	öva	på	att	slappna	av.	Här	börjar	jag	fundera	över	
samband	mellan	avslappning	och	medvetenhet.	Det	skulle	kunna	vara	så	att	medveten-
het	om	hur	jag	själv	agerar	på	scen,	gör	mig	mer	avslappnad	och	därmed	finner	det	lät-
tare	att	bli	lugn.	Carlsson	(2005)	ställer	sig	i	sin	tur	frågan	om	och	hur	vi	egentligen	är	
medvetna	om	vår	egen	livsvärld.	Väljer	vi	att	se	allting	eller	gör	vi	ett	medvetet	eller	
omedvetet	val	om	att	radera	vissa	ting	i	våra	liv?	Innan	detta	projekts	början	kan	det	ha	
varit	så	att	jag	inte	var	tillräckligt	medveten	om	min	livsvärld	för	att	finna	lugn	på	scen.	
På	grund	av	tidigare	erfarenheter	hade	jag	en	föreställning	om	hur	jag	kände	när	jag	var	
avslappnad,	omedveten	om	hur	jag	genom	metoder	kunde	få	bort	vissa	spänningar	i	
kroppen	som	i	sin	tur	skulle	få	mig	att	uppleva	en	helt	ny	känsla	av	avslappning.	Genom	
detta	projekt	har	jag	nu	blivit	mer	medveten	om	hur	jag	agerar	på	scen	vilket	i	sin	tur	
skulle	kunna	vara	orsaken	till	att	jag	under	projektets	gång	fann	det	lättare	att	slappna	
av	och	finna	lugn.		
	
Connolly	och	Williamon	(2012)	talar	om	vikten	av	en	inre	imaginär	bild	av	ett	framtida	
framförande	och	hur	det	kan	få	ett	framförande	i	sig	att	kännas	mer	säkert.	I	förelig-
gande	projekt	har	jag	framfört	musik	inför	publik	ett	flertal	gånger	och	under	proces-
sens	gång	har	jag	blivit	allt	mer	medveten	om	hur	jag	själv	agerar	på	scen.	Jag	har	alltså	
blivit	mer	medveten	om	min	livsvärld.	Det	skulle	kunna	vara	så	att	denna	erfarenhet	gör	
att	jag	i	framtiden	kommer	kunna	ha	en	tydligare	inre	bild	av	hur	ett	framförande	kom-
mer	att	bli.	En	slutsats	skulle	då	kunna	dras	om	att	vi	människor,	genom	en	medvetenhet	
om	hur	vi	själva	reagerar	och	agerar,	kanske	kan	få	en	bättre	inre	föreställning	om	hur	
ett	framförande	kommer	att	bli.	Genom	en	medvetenhet	skulle	det	kunna	vara	så	att	vi	
kan	få	större	vetskap	om	vår	livsvärld	och	ju	mer	vi	vet,	desto	lättare	blir	det	för	oss	att	
föreställa	oss	hur	vi	i	framtiden	kommer	att	reagera	och	agera.	Allt	detta	när	medveten-
heten	kopplas	samman	med	de	inre	föreställda	bilderna.		
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5.1.2	Finna	lugn	med	hjälp	av	inre	bilder	
Paulander	(2011)	skriver	om	hur	vi	lever	i	livsvärlden	med	oss	själva,	tillsammans	med	
andra	samt	saker	och	ting	omkring	oss.	I	föreliggande	projekt	fann	jag	det	ibland	svårt	
att	slappna	av	på	grund	av	händelser	och	personer	runt	omkring.	För	att	finna	lugn	i	
dessa	situationer	försökte	jag	bland	annat	med	avslappningsövningar	vilka	några	av	
dem	fungerade,	andra	inte.	McGregor	(2011)	skriver	om	positiv	och	negativ	anspänning	
där	frihet	att	musicera	utan	att	bli	hämmad	rent	fysiskt	ses	som	en	bra	nivå	av	anspän-
ning.	Här	börjar	jag	fundera	över	vad	jag	anser	vara	gränsen	mellan	positiv	och	negativ	
anspänning	och	om	det	egentligen	finns	en	gräns.	Utifrån	tidigare	erfarenheter	har	jag	
innan	föreliggande	projekt	ansett	att	en	vis	typ	av	avslappning	varit	en	positiv	sådan.	
Genom	projektet	har	jag	blivit	medveten	om	hur	jag	kan	slappna	av	på	ett	annorlunda	
vis	vilket	jag	nu	kopplar	till	en	positiv	avslappning	där	den	gamla	föreställningen	av	en	
positiv	avslappning	istället	blivit	negativ.	Min	erfarenhet	av	positiv	avslappning	har	
därmed	ändrats.		
	
För	att	finna	avslappning	utan	att	bli	distraherad	av	personer	runtomkring	använde	jag	
mig	bland	annat	av	en	bild	av	tyngd.	Lillmåns	(2011)	skriver	om	visualisering	som	en	
central	del	i	en	mental	träning	samtidigt	som	Connolly	och	Williamon	(2012)	skriver	om	
inre	bilder	och	ord	som	kan	hjälpa	inför	framföranden	i	samband	med	en	mental	trä-
ning.	Här	börjar	jag	fundera	över	huruvida	inre	bilder	har	effekt	på	hur	positiv	eller	ne-
gativ	en	anspänning	kan	bli.	Det	skulle	kunna	vara	så	att	vissa	bilder	har	en	positiv	effekt	
på	den	mentala	förberedelsen	inför	ett	framförande	samtidigt	som	de	har	negativ	effekt	
på	det	rent	fysiska,	det	vill	säga	en	negativ	effekt	på	avslappningsförmågan	som	då	kan	
leda	till	spänningar	i	kroppen.	Den	inre	bilden	av	metaforen	’’just	go	for	it’’	hjälpte	mig	
att	lämna	en	del	av	mig	själv	utanför	rummet	och	låta	alla	känslor	spridas	ut	via	cellon	
till	publiken.	McGregor	(2011)	skriver	om	friheten	att	musicera	utan	att	bli	hämmad	
rent	fysiskt.	Genom	den	inre	bilden	av	citatet	’’just	go	for	it’’	fick	jag	bättre	självförtro-
ende	och	därmed	inre	lugn,	däremot	skulle	det	kunna	vara	så	att	denna	inre	bild	leder	
till	negativ	anspänning	rent	fysiskt.	För	att	förhindra	en	negativ	anspänning	vid	denna	
typ	av	citat	skulle	det	kanske	vara	bra	att	kombinera	olika	typer	av	inre	bilder.	Bilden	av	
en	skolklass	fick	mig	att	slappna	av	under	den	sista	konserten	i	projektet.	I	min	livsvärld	
fick	denna	bild	mig	att	slappna	av	medan	citatet	’’just	go	for	it’’	fick	mig	att	bli	engagerad.	
Bilden	av	tyngd	gjorde	det	alltså	lättare	för	mig	att	slappna	av	vilket	gjorde	att	jag	lycka-
des	bättre	med	att	dela	min	livsvärld	och	vardag	med	andra	runtomkring	utan	att	bli	
distraherad.	Kanske	är	det	just	kombinationen	av	alla	dessa	bilder	som	fått	mig	att	finna	
lugn	i	detta	projekt.		

5.1.3	Publikens	påverkan	på	musikers	livsvärld	
Under	projektets	gång	började	jag	fundera	över	om	jag	fokuserade	mer	på	att	se	glad	och	
trevlig	ut	på	scen	snarare	än	att	fokusera	på	musiken	i	sig.	Enligt	tidigare	erfarenheter	
har	jag	fokuserat	på	att	ge	publiken	en	trevlig	upplevelse	via	blickar	och	kroppsspråk	
snarare	än	att	ge	dem	en	trevlig	upplevelse	med	den	musik	jag	förmedlade	till	dem.	
Fagéus	(2012)	skriver	om	hur	artistisk	mental	träning	kan	hjälpa	en	person	att	ta	vara	
på	känslor	och	använda	dem	som	styrkor	för	att	ge	publiken	en	bra	upplevelse	under	ett	
framförande.	Josefsson	(2016)	skriver	om	hur	han	genom	sitt	självständiga	arbete	har	
fått	en	mer	positiv	inställning	till	konserter	där	känslan	av	att	vara	bedömd	har	försvun-
nit.	I	föreliggande	projekt	upplevde	jag	en	liknande	känsla	som	Josefsson	där	jag	tyckte	
det	var	roligt	att	förmedla	min	musik	till	publiken	och	jag	fick	en	mer	positiv	inställning	
till	konserter,	även	när	jag	framförde	musik	utantill.	Lillmåns	(2011)	skriver	om	olika	
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inställningar	som	kan	ge	positiv	inställning	och	minska	nervositet	inför	en	konsert.	Att	
fokusera	på	det	roliga	i	musiken	och	att	lita	på	sig	själv	är	två	av	dessa	inställningar	hon	
nämner	och	här	börjar	jag	fundera	över	vad	det	egentligen	är	som	gör	en	konsert	trevlig	
för	en	publik	att	lyssna	och	se	på.	I	föreliggande	arbete	ligger	fokus	på	att	finna	lugn	in-
för	ett	framförande.	Kan	det	vara	när	artisten	innehar	detta	lugn	som	även	publiken	
känner	sig	lugn	och	därmed	får	en	trevlig	upplevelse?	Om	artisten	i	sig	är	lugn,	känner	
sig	avslappnad	och	tillfredsställd,	skulle	det	kunna	bli	lättare	även	för	publiken	att	
slappna	av	och	njuta	av	upplevelsen	i	sig.		
	
Fagéus	(2012)	skriver	om	hur	mental	träning	kan	ge	människor	en	känsla	av	kontroll	
under	framföranden.	Det	skulle	kunna	vara	så	att	denna	känsla	av	kontroll	ger	publiken	
lugn	och	därmed	en	trevlig	upplevelse	av	en	konsert.	Även	här	skulle	det	kunna	vara	så	
att	känslan	av	kontroll	hos	artisten	ger	en	form	av	lugn	till	denne	som	sedan	strålar	ut	
till	publiken.	Under	projektets	gång	blev	jag	medveten	om	var	jag	fäste	blicken	under	
framföranden	inför	publik.	I	min	livsvärld	fick	jag	ett	större	lugn	och	en	känsla	av	kon-
troll	då	jag	medvetet	valde	att	inte	ha	ögonkontakt	med	publiken	under	tiden	då	jag	
framförde	musiken	inför	publik.	Carlsson	(2005)	skriver	om	olika	livsvärldar	i	skolan	
där	lärare	och	elever	har	olika	erfarenheter	och	möjligheter	och	därmed	upplever	situat-
ioner	på	olika	vis.	På	liknande	sätt	skulle	det	kunna	vara	för	publik	och	artist.	Alla	män-
niskor	i	publiken	lever	utifrån	sin	egen	livsvärld	samtidigt	som	även	artisten	lever	uti-
från	sin.	Någon	person	i	publiken	kan	få	en	mindre	trevlig	upplevelse	av	en	artist	fram-
förande	om	artisten	väljer	att	blunda	eller	att	helt	gå	in	i	musiken	utan	att	synbart	ta	
notis	över	att	publiken	över	huvud	taget	är	där.	En	annan	person	kan	uppleva	detta	som	
mycket	trevligt	då	den	istället	väljer	att	fokusera	mer	på	vad	artisten	i	sig	väljer	att	
spela.	Att	framföra	något	framför	publik,	utantill	eller	med	noter	kan	därför	anses	som	
ett	komplext	uppdrag.	Likt	den	lärare	Carlsson	(2005)	skriver	om	som	lever	utifrån	sin	
livsvärld	och	då	behöver	anpassa	sig	efter	elevernas	olika	livsvärldar,	kan	en	artist	be-
höva	ta	hänsyn	till	sin	egen	men	även	publikens	livsvärld	under	ett	framförande.		

5.2	Arbetets	betydelse		
För	mig	har	föreliggande	arbete	gjort	mig	mer	medveten	om	hur	jag	själv	agerar	när	jag	
framför	musik	framför	en	publik.	Jag	har	blivit	medveten	om	olika	faktorer	i	mitt	spel	
som	förut	kan	ha	gjort	att	jag	kommit	av	mig	när	jag	spelat	musik	utantill	inför	publik.	
Detta	i	sin	tur	har	lett	mig	fram	till	ett	stadium	där	jag	känner	mig	lugn	inför	att	spela	
något	framför	publik,	jag	har	även	funnit	en	ny	inställning	till	musik	som	gjort	att	jag	nu	
tycker	det	är	roligt	att	dela	med	mig	av	min	musik	till	den	publik	jag	spelar	för.		
	
I	mitt	framtida	yrke	som	musiklärare	kommer	jag	att	ha	stor	nytta	av	detta	då	jag	genom	
föreliggande	projekt	fått	kunskap	om	olika	aspekter	kring	mental	träning	och	framfö-
randen	jag	kommer	kunna	dela	med	mig	till	de	elever	jag	kommer	att	möta	i	framtiden.	
Jag	har	testat	olika	metoder	som	har	passat	mig	bra	och	mindre	bra,	dessa	metoder	
kommer	jag	ta	med	mig	till	elever	för	att	hitta	metoder	som	kan	få	dem	att	kunna	känna	
lugn	inför	att	spela	något,	med	eller	utan	noter,	inför	publik.	Föreliggande	arbete	inne-
håller	ju	flera	olika	metoder	samt	aspekter	på	dessa	metoder	jag	tror	andra	lärare	och	
musiker	kan	ha	nytta	av.	Genom	att	läsa	samt	även	prova	på	några	metoder,	kan	musiker	
och	musiklärare	bli	medvetna	om	sina	egna	och	sina	elevers	livsvärldar	samt	hur	de	age-
rar	på	scen.	Detta	för	att	kunna	njuta	fullt	ut	av	musiken	i	sig	och	glädjen	av	att	få	arbeta	
med	musik.		
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5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten			
Innan	föreliggande	projekts	början	hade	jag	en	föreställning	om	att	mental	träning	näst-
an	enbart	var	till	för	personer	som	hade	problem	med	nervositet.	När	jag	kom	närmare	
in	på	ämnet	började	jag	förstå	att	så	inte	var	fallet	och	under	projektets	gång	har	jag	bli-
vit	medveten	om	hur	mental	träning	kan	hjälpa	mig	som	så	många	andra	med	mer	än	
endast	nervositet.	Mental	träning	kan	användas	för	att	lära	känna	sig	själv	som	person	
och	på	så	vis	bidra	till	utveckling	inom	olika	områden.	Detta	arbete	som	så	många	andra	
arbeten	om	mental	träning,	utgörs	av	en	självstudie	där	jag	har	observerat	mig	själv	och	
hur	jag	har	utvecklats	med	hjälp	av	mental	träning.	Nu	vore	det	intressant	att	ta	reda	på	
hur	mental	träning	kan	användas	på	grupper	av	människor	och	undersöka	hur	dessa	
reagerar	på	denna	form	av	träning.	Specifikt	tänker	jag	på	elever	i	skolan	under	deras	
lektioner	i	musik	men	även	på	andra	grupper.	I	skolan	skulle	mental	träning	bland	annat	
kunna	användas	som	metod	inför	varje	musiklektion	för	att	finna	fokus	och	se	om	elever	
i	ett	klassrum	kan	få	lugn	och	ro	genom	att	kontinuerligt	mentalträna.	Här	vore	det	in-
tressant	att	utforska	om	olika	grupper	reagerar	olika,	hur	omgivningen	påverkar	grup-
pen	samt	vilken	del	av	en	mental	träning	som	passar	eleverna	bäst.	En	jämförelse	skulle	
kunna	göras	mellan	grupper	som	utför	mental	träning	med	de	som	inte	gör	det	för	att	se	
om	den	mentala	träningen	påverkar	elevernas	personliga	utveckling	samt	huruvida	de-
ras	förmåga	att	fokusera	förändras	eller	ej.	Här	vore	det	intressant	att	koppla	samman	
elevernas	tidigare	erfarenhet	och	bakgrund	med	hur	de	tar	till	sig	mental	träning.	Sär-
skilt	intressant	vore	det	att	hitta	mentala	träningsmetoder	för	elever	med	koncentrat-
ionssvårigheter.	Precis	som	i	föreliggande	projekt	där	jag	funnit	det	lättare	med	kon-
centrationen	på	scenen,	kanske	mental	träning	kan	hjälpa	elever	med	koncentrations-
svårigheter	att	fokusera	i	skolan?	Kanske	går	det	här	att	kombinera	inre	bilder	och	före-
ställningar	med	avslappningsövningar	för	att	ge	elever	lugn	och	ro	att	fortsätta	utveck-
las	inom	musikämnet	i	skolan	och	i	livet.		
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