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Sammanfattning  
 
Syftet med studien är att med utgångspunkt i kroppens fenomenologi utforska vilka reaktioner 
som uppstår i kroppen när jag är nervös vid olika typer av framträdanden. Förutom det ska 
också undersökas mentalträningens betydelse för minskning av stress och nervositet och dess 
påverkan på min gestaltningsförmåga vid dessa spelningstillfällen. I bakgrundskapitlet 
presenteras bland annat begrepp som nervositet, stress, musikalisk prestationsångest, med fler. 
Förutom det i bakgrundkapitel redovisas relevant forskning inom området och studiens 
teoretiska perspektiv-kroppens fenomenologi. I metodkapitlet presenteras den huvudsakliga 
metoden för dokumentation av studien- loggboksskrivande samt komplementär metod-
videoinspelning. Resultatet redovisas under rubriker: Nervositet och oro i olika 
uppspelstillfällen samt Mentala träningens påverkan på nervositet och stressnivå samt 
gestaltningsförmåga.  Under dessa teman redovisas hur negativa upplevelser av nervositet och 
oro vid olika uppspelstillfällen så småningom med hjälp av mental träning förändras till 
positiva. I diskussionen redovisas teman: Jämförelse mellan nervositet och oro innan, under 
och efter mentalträningsprojektet och Vikten av kontinuerlig övning samt ljudspårens 
effektivitet. I denna del beskrivs även mina reflektioner kring följande arbetets betydelse för 
mig själv och idéer om fortsatt forskning på området. 
 
Nyckelord: nervositet, oro, gestaltningsförmåga, musikalisk prestationsångest, artistisk mental 
träning, kroppens fenomenologi, loggbok, videoinspelning. 
 
Abstract 	  
 
The purpose of present study is to investigate from a phenomenology of body perspective 
what reactions occur in my body when I am nervous at different performance situations. Apart 
from that this study will investigate importance of mental training for decrease of stress and 
nervousness and its influence on my performance ability in this performance situations. In 
background chapter are definitions of nervousness, stress, musical performance anxiety and 
more presented. Apart from that in background chapter are earlier studies on this field and 
following studies theoretical perspective – phenomenology of body presented. In method 
chapter the methods of documentation - journal notes and video are presented. Result chapter 
is showed in themes: Nervousness and anxiety in different performance situations and 
Influence of mental training on nervousness and stress level and performance ability. In these 
chapters is shown how my negative feelings and experiences of nervousness and anxiety with 
mental trainings help transformed into positive. In discussion chapter following themes are 
showed: Comparison between nervousness and anxiety before, under and after mental 
training and Importance of continuous training and effectiveness of recordings. In this 
chapter, even my thoughts about following studies importance for myself and ideas about 
further research on the field are presented. 
	  
Keywords: nervousness, anxiety, performance ability, musical performance anxiety, artistical 
mental training, phenomenology of body, journal notes, video. 
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1 Inledning 
I följande kapitel kommer studiens ämnesområde- nervositet vid framträdanden och mental 
träning att redovisas. Dessutom kommer det även att presenteras mitt intresse för det valda 
området samt studiens syfte och forskningsfrågor.  

1.1 Inledande text 
Nervositet vid konserter eller prov är vanligt förekommande problem hos musiker oavsett om 
de är amatörer eller professionella och hur länge de har spelat. Trots detta lyckas många 
musiker till slut att hitta ett sätt som hjälper dem att minska nervositet inför framträdanden.  
 
När det gäller min egen erfarenhet av nervositet vid framträdanden kan det konstateras att 
nervositeten var stadigt närvarande under olika delar i min musikaliska utbildning.  
Nervositeten fanns från det första intagningsprovet i piano på musikskolan till 
avslutningsuppspelet i årskurs 4 på musikcollage. Oftast tog den sig uttryck genom känslor 
och kroppsliga reaktioner som: ”oro-pirr” i magen, svettiga händer känsla av illamående och 
ökad puls. Förutom det fanns även rädslan att göra läraren missnöjd, tankar som att det 
kommer inte att gå bra, vad kommer läraren att säga med mera. Efter att jag hade spelat klart 
upplevde jag missnöje och besvikelse. 
 
När jag kom till Sverige och började mina musikaliska studier här upplevde jag att jag 
fortfarande var nervös och orolig vid konserter, men kunde behärska dessa känslor bättre. 
Detta har dock ändrats markant när jag kom in på Musikhögskolan Ingesunds 
musiklärarprogram, eftersom nervositet, oro och osäkerhet kom tillbaks. 
Den sistnämnda känslan spred sig och började påverka inte bara uppspelssituationer utan även 
min studentvardag.  
 
Funderingar om mina tidigare uppspel har därför väckt många frågor som till exempel: Kan 
jag minska mitt obehag för framträdanden och bli säkrare? Vilka strategier kan finnas för 
detta? 
 
I januari 2017 har jag deltagit i föreläsningen av den svenske klarinettisten Kjell Fageus. På 
den berättade Fageus om sin metod som han kallade artistisk mental träning. De deltagande i 
föreläsningen testade även några olika övningar från detta mentalträningsprogram. Jag tyckte 
att dessa övningar verkade väldigt effektiva och bra. Därför beslutade jag mig för att använda 
denna metod i följande studie. 
 
I studien kommer det att undersökas om jag med hjälp av mental träning kan minska obehag 
inför framtida uppspelssituationer av olika slag. Detta för att så småningom kunna stärka min 
självkänsla och självförtroende, bli säkrare både i eget spel och framtida lärarroll. Det ska 
dock understrykas att denna studiens mening inte är att avverka nervositet och oro vid 
framträdanden under terminens gång. Meningen med studien är istället att se om denna metod 
fungerar för mig och om denna kan användas under nästkommande år för att minska 
nervositet och obehag som redan har byggts upp. 
 
Med denna studie vill jag lära känna mig själv, min nervositet och hur den uppstår. 
Förhoppningsvis kommer denna studie även att hjälpa studerande på 
musikhögskoleutbildningar och även lärare som upplevt samma nervositetsproblem. Min 
förhoppning är även att följande studie kommer att visa dem en möjlig väg att hantera 
nervositet. 
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1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
När jag analyserade mina uppspelssituationer gjordes ett intressant upptäckt. Trots att de olika 
uppspelen genom åren var mestadels präglade av negativa tankar, känslor och kroppsliga 
reaktioner fanns det även några tillfällen där fokuseringen och koncentrationen har behållits 
genom hela spelet. Därför undrade jag: Varför blev det på sådant sätt? Varför kan jag vara 
lugn i vissa uppspelsituationer och i andra inte?  
 
Under förra året märktes att oro och nervositet inte bara kom fram i konsertuppspel, utan även 
inom andra sammanhang som till exempel pianolektion, gemensam pianolektion med fler. 
Därför kom bland annat sådana funderingar som: Skiljer sig min oro och nervositet vid 
övning i piano och under lektion? Vad och hur känner jag nervositet och oro vid de olika 
tillfällen? Finns det något sätt att minska de känslorna, uppnå lugn och ro vid de olika 
uppspelningstillfällen och förbättra min gestaltningsförmåga?  
 
Med tanke på frågor och funderingar som skrevs i förra stycket ska denna studie fokuseras på 
hur jag upplever nervositet och oro i olika uppspelssituationer. Även Fageus 
mentalträningsmetods inverkan på nervositet-stressnivå och gestaltningsförmåga i olika 
uppspelssituationer kommer undersökas. 
 
Syftet med studien är att utforska vilka reaktioner uppstår i kroppen när jag är nervös vid 
olika typer av framträdanden medan jag börjar att implementera Fageus mentalträningsmetod 
med utgångspunkt i kroppens fenomenologi. Förutom det ska mentala träningens påverkan på 
stress-nervositetsnivå och gestaltningsförmåga vid dessa uppspelstillfällen undersökas genom 
att mental träning genomförs innan dessa situationer. Syftet bärs upp av följande 
forskningsfrågor: 
 
1. Hur och var i kroppen känner jag nervositet och oro vid olika speltillfällen som övning, 
enskild lektion, gemensam lektion, konsertframförande, terminsuppspel medan jag 
implementerar Fageus mentalträningsmetod? 
2. Hur erfar jag att mental träning enligt Fageus program inverkar på min nervositet- och 
stressnivå i kroppen och gestaltningsförmåga i ovanbeskrivna olika speltillfällen? 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel områdesorientering till teman nervositet och mental träning presenteras. 
Därefter presenteras följande studies teoretiska perspektiv som är kroppens fenomenologi. 

2.1 Områdesorientering 
I detta avsnitt definitioner av begrepp nervositet och dess besläktade begrepp samt definition 
av begrepp mental träning kommer att presenteras. Avsnittet avslutas med beskrivning av 
tidigare forskning på området och uppsatsens teoretiska perspektiv-kroppens fenomenologi. 

2.1.1 Definitioner av nervositet och dess besläktade begrepp 
Enligt en artikel på webbplats Vårdguiden 1177.se (2015) nervositet är en känsla som uppstår 
när en person uppfattar att den är noga betraktad och riskerar att bli kritiserad i samband med 
en specifik situation. Exempel på sådan situation kan enligt artikeln vara tal på ett möte. 
Vidare i samma artikel (2015) förklaras att rädslan som orsakar nervositet utlöser även kamp-
eller flyktmekanism. Williamon (2004) skriver att det sympatiska systemet möjliggör kamp-
eller-flykt mekanism. Syfte med denna mekanism enligt författaren är att förbereda kroppen 
för aktivitet under perioder av upphetsning och stress. Det parasympatiska systemet enligt 
Williamon (2004) ansvarar för bevarande av lugn. Enligt Vårdguiden 1177.se (2015) kamp-
eller flykt mekanism orsakar sådana kroppsliga reaktioner som: ökad hjärtklappning, stigande 
av puls, andningen som eskalerar, svettningar, darrningar med flera. Williamon (2004) 
tillägger till de reaktioner följande: adrenalin avsöndras, glukos släpps, bronker utvidgas. 
 
Ångest är ett annat begrepp som har samband med nervositet-begreppet. Ångest enligt 
Vårdguiden 1177.se (2016) betyder en kraftig känsla av bekymmer och oro som känns i 
kroppen. Dess symptom är: tryck över bröstet, fastare hjärtklappning, klump i halsen eller 
magen med mera. 
 
Trots angivna tydliga definitionen nervositet är inte entydig begrepp. Den inrymmer i sig även 
andra besläktade begrepp som: oro, stress, rampfeber, prestationsångest, ängslan med fler. 
Därför kan det vara nödvändigt att definiera även några av de begreppen. 
 
Weinberg och Gould (2015) i boken Foundations of Sport and Exercise Psychology menar att 
oro är ett negativt känslomässigt tillstånd vilket kännetecknas av ängslan, bekymmer och 
fruktan. Detta hör i sin tur samman med aktivering av kroppen eller kroppslig upphetsning.  
Vidare i sin bok förklarar Weinberg och Gould (2015) att stress kan förstås som omfattande 
obalans mellan fysiologiskt eller psykiskt behov och förmågan att svara på situation när 
misstag i att möta behovet har betydande konsekvenser. 

2.1.2 Beskrivning och definition av begreppet musical performance 
anxiety 
Alla känslor som beskrevs i föregående avsnitt upplevs i samband med nervositet i många 
olika situationer och hos människor med olika yrken. Exempel på yrken där nervositet 
upplevs kan vara: teaterskådespelare, artister på cirkus, idrottsmän med fler. 
Dock för nervositet hos musiker används oftast begreppet musical performance anxiety eller 
musikrelaterad prestationsångest.  
 
Enligt Kenny och Ackerman (2009) musikrelaterad prestationsångest är syndrom som ingår i 
grupp av ångestsyndrom. Författarna skriver att detta syndrom har verkan på musiker vid ett 
rad olika situationer som exempelvis examinationer, tävlingar med flera. Vidare skriver 
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Kenny och Ackerman (2009) att musikrelaterad prestationsångest kan variera från vardagliga 
hälsosamma aspekter av stress och ångest till försvagade symptomen för scenskräck. 
  
Kenny och Ackerman (2009) skriver även att musikalisk prestationsångest delas in i två delar: 
kognitiv ångest och somatisk ångest. Kognitiv ångest innebär konsekvent sätt för musiker att 
tänka om sitt framförande: 
 

1.   Starkare negativa aningar innan uppspel; 
2.   Starkare negativ övertygelse i musikernas återblick på sitt framförande; 
3.   Starkare antagande att uppträdandet kommer att vara dömd negativt av juryn eller publik; 
4.   Större bekymmer om följden av ett dåligt uppträdande; 
5.   Ofullständiga möjligheter att återföra tillfredställelse från bekräftelse att situationen har 

hanterats med händighet. (Kenny och Ackerman, 2009, s.395). 
 

Författarna skriver också att somatisk ångest knyts till upplevelse av fysiska symptom som 
uppstår under ångestframkallande situation, till exempel spel framför publik. Några av de 
fysiska symptom som uppstår i sådan situation enligt Kenny och Ackerman är: spänning i 
musklerna, darrningar, svettningar, torrhet i munnen, ”fjärilar i magen”. Dessa uppstår i 
samband med kamp-eller flyktmekanism som beskrevs i avsnittet 2.1.1 av följande arbete. 
 
Woody och McPherson (2010) menar att vid musikalisk prestationsångest kamp-eller 
flyktmekanism avspeglar som hot musikerns uppfattning om sitt eget framträdande. Trots att 
fysiska symptom av upphetsning vid musikalisk prestationsångest kan uppmärksammas strax 
innan eller under uppträdande, kognitiva syndrom kan märkas flera dagar eller även veckor 
innan uppträdandet enligt författarna. Kognitiva syndrom fortsätter Woody och McPherson 
(2010) kan i sin tur ingripa i musikerns emotionella tillstånd under förberedelser till 
uppträdandet. Förutom det musikernas förmåga att koncentrera sig på uttrycksfulla 
musikaliska kvaliteter samt förmågan att återkalla vad som övades och utföra fysiskt de 
motoriska färdigheter som behövs i stunden påverkas. 
 
Kenny (2010) skriver att fokusering på negativ självbedömning och splittring av 
koncentration på uppgift, till exempel spel av stycke på konsert framför publik, har som 
konsekvens försvagning av framträdande. Detta enligt Kenny i sin tur leder till ökande 
upphetsning och efterföljande negativa affektiv och kognitiv tillstånd. Författaren skriver 
också att musikrelaterad prestationsångest förekommer både hos sångare och 
instrumentalister, orkestermusiker och solomusiker. 

2.1.3 Definition av begrepp mental träning 
Eftersom den valda strategin för att minska oro, nervositet och musikalisk prestationsångest 
som används i denna studie är mental träning kommer först definition av detta begrepp 
presenteras. 
Enligt Nationalencyklopedin (2018 c) förklaras mental träning som mental upprepning av en 
fysisk process utan att denna genomförs parallellt. Nuförtiden enligt Nationalencyklopedin 
syftar begrepp mental träning på en grupp av olika metoder till exempel psykologiska metoder 
för förbättring av inte bara motorisk beteende utan beteende i överlag. När det gäller Fageus 
(2012) mentalträningsmetod kan den också kategoriseras som en psykologisk metod. 
 
När det gäller områden där mental träning har omsatts i praktik framgår det från 
Nationalencyklopedin (2018 c) att mental träning har oftast applicerats inom idrotten. 
Weinberg och Gould (2015) nämner i sin bok Foundations of Sport and Exercise Psychology 
metoden som används inom idrotten för psychological skills training (PST).  
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Författarna definierar PST som systematisk och konsekvent träning av mentala och 
psykologiska färdigheter för att förbättra sin prestation, öka njutningskänslan eller nå större 
tillfredställelse i idrott. Enligt författarna PST omfattar sådana områden som: upprätthållande 
och fokusering av koncentration, justering av upphetsningsnivå, förbättring av självförtroende 
och upprätthållande av motivation. Författarna skriver även att PST program delas upp i tre 
stadier: inhämtning av kunskap om PST, förvärvande av mentala färdigheter och anpassning 
av mentala färdigheter under träningsstadium (innan en tävling). 
 
Förutom idrotten mental träning enligt Nationalencyklopedin (2018 c) kan också användas för 
att uppnå avslappning, minska stress och nervositet, träna uppmärksamhet och koncentration 
samt självförtroende. 
 
En svensk ledande forskare inom området mental träning är Lars-Eric Uneståhl. Uneståhl 
(2002) skriver att han skapade begrepp mental träning på 1960-talet och utvecklade den i 
idrotten genom att arbeta med idrottsmän från hela världen. Uneståhl skriver att från 1980-
talet började hans metod att appliceras även inom andra samhällsområden som till exempel 
hälsa, näringsliv med mera. 
 
Enligt Uneståhl är målet med mental träning att ”fungera bättre i arbete, idrott, studier, 
relationer och att må bättre” (Uneståhl, 2002, s.19). Uneståhl menar även att mentala 
träningen grundar sig på att personen själv och dennes upplevelser är utgångspunkten för 
träningen. Enligt Uneståhl detta hjälper personen att förbättra sig själv och tro på sig själv. 
 
Många av begrepp i Uneståhls (2002) mentalträningsprogram PUMT (personlig utveckling 
genom mental träning) som beskrivs i boken Personlig utveckling genom mental träning 
används även i Fageus (2012) mentalträningsmetod som följande studie utgår ifrån. Några av 
de begreppen är: trigger, visualisering, framtida minnen. 

2.1.4 Artistisk mental träning 
I denna studie används mentalträningsmetod som var grundad av den svenske klarinettisten 
Kjell Fageus. Fageus (2012) benämner sin metod för artistisk mental träning och beskriver 
den detaljerad i boken Musikalisk flöde-artistisk mental träning för scen och undervisning. 
Metoden menar Fageus (2012) kan användas inte bara av musiker utan även av studenter och 
lärare. Denna metod har valts för studien på grund av min deltagande i föreläsning med Kjell 
Fageus i januari 2017 och min upplevelse att denna metod kan vara verksam för minskning av 
min nervositet. 
 
Fageus (2012) skriver att han valde att nämna sin metod för artistisk mental träning eftersom 
ordet artistisk för honom symboliserar frimodighet och elegans med musik som yrket. Ordet 
träning i sin tur betyder att den som utövar hans metod tränar för att nå någonting som ger 
honom eller henne nytta och motivation samtidigt som detta ord lämnar rum för att begå 
misstag och fortsätta träna.  
   
När det gäller skillnaden mellan den mer allmänna mentala träningen och hans metod skriver 
Fageus (2012) att det som särskiljer dessa är att artistisk mental träning riktar sig in mer mot 
uppträdande på scen och de områden som är tätt förknippade med detta.  
 
Fageus menar även att inom artistisk mental träning ses sårbarhet och känslighet använda på 
rätt sätt som en kraft för att kunna uttrycka emotioner och upplevelser till publiken. Detta är 
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motsats till andra mentalträningsmetoder som associerar känslighet och sårbarhet med 
svagheter skriver Fageus (2012). Han poängterar även att i vissa musikaliska situationer det 
kan vara viktigt att ha mod att vara sårbar och känslig. Därför kan det summeras att målet för 
artistisk mental träning är att den som utövar denna metod kan bemästra sina känslor för att 
kunna prestera musikaliskt på sin egen högsta nivå. Dessutom Fageus (2012) menar att 
artistisk mental träning ska ge den utövande förmågan att koncentrera på sina möjligheter 
istället för problem och förmågan att den utövande själv ska strukturera sitt liv och ta ansvar 
för den. Dock för att nå dessa mål är det enligt Fageus (2012) viktigt att träningen genomförs 
kontinuerligt. 
 
Genomgående i hela sitt mentalträningsprogram jobbar Fageus (2012) med sådana viktiga 
områden som avslappning, mentala bilder och triggers.  Även detta kan anses vara 
särskiljande mellan Fageus (2012) metod och mer allmänna mentalträningsmetoder. 
 
Enligt Fageus är det gynnsamt att använda avslappningsövningar på grund av att de hjälper 
att reducera fysisk och psykisk ansträngning. Förutom det menar författaren att 
avslappningsövningar bidrar till djupare form av inlärning, tillägnande av nya tankar och 
förändring av tanke- och handlingsmönster.  
 
Mentala bilder är enligt Fageus (2012) ett viktigt område att arbeta med eftersom minnet av 
positiva och negativa framträdanden berör musiker både avsiktligt och oavsiktligt och kan 
leda till olika konsekvenser. Minnet från en föregående lyckad konsert utlöser den positiva 
känslan som musiker upplevde denna gång vid hans eller hennes nästkommande framträdande 
som höjer musikerns musikaliska nivå.  
 
Dock ett minne från ett misslyckat uppspel eller konsert kan aktivera negativa tankar och 
känslor som gör att musikern bli låst och hämmad menar författaren. Därför är triggers 
viktiga enligt Fageus eftersom genom att använda dem kan de negativa upplevelserna från 
uppspel eller konsert bekämpas. Författaren även menar att medvetet sätta igång mentalt och 
känslomässigt minne av lyckad konsert eller intagningsprov kan fungera som sådan trigger. 
 
Denna studies syfte och forskningsfrågor handlar om känslor av nervositet och oro vid olika 
uppträdandetillfällen. Även mentala träningens inverkan på de känslor och upplevelser och 
gestaltningsförmågan i de olika beskrivna uppspelsituationerna berörs. Därför är denna metod 
med sin fokusering på avslappningsövningar, mentala bilder och triggers från lyckade 
uppträdanden (känslan av glädje som kom vid dessa tillfällen) passande för studien. 
 
När det gäller utformningen av Fageus (2012) mentalträningsprogram genomförs denna under 
en period av tolv veckor. Varje vecka berörs något specifikt tema i övningar och de temana 
kan sammanfattas under följande sju kategorier: 
 

a.   Fysisk avspänning, mental avslappning och inre mentalt rum; 
b.   Självbildsträning-självrespekt, självkänsla, självförtroende och självinsikt; 
c.   Motivation, attityder, feedback och förebilder; 
d.   Framtidsbilder. Visioner, konkreta målbilder och kreativitet; 
e.   Förberedelse för övning och övning; 
f.   Scenträning-konsert, föreställning och audition; 
g.   Integrering. Kunskaper och insikter blir till kompetens (Fageus, 2012, s.78) 

 
Övningar som ingår i Fageus (2012) mentalträningsprogram finns beskrivna i hans bok 
Musikalisk flöde eller kan laddas i form av ljudspår från sidan www.amt.yt. Förutom 



 11	  

huvudsakliga övningarna finns även andra övningar och reflekterande frågor i boken som 
också kan vara hjälpsamma för den som tränar enligt följande program. Dessa tillagda 
övningar ger enligt Fageus fördjupad förståelse av metoden och utövarens syn på sitt 
musicerande. Exempel på sådana övningar kan vara: skriva några ord om hur personen som 
utövar mentalträningsmetoden vill låta, hur det ska kännas när han eller hon befinner sig på 
scen, hur personen skulle vilja se ut, vad den utövande behöver städa och freda i sin övning 
med mera. Även dessa övningar Fageus (2012) beskriver utförligt i sin bok. 
 
När det gäller hur jag tänkte använda Fageus mentalträningsmetod beslutade jag att 
genomföra den i hela dess längd. Jag också beslutade att både lyssna på spåren på sidan 
www.amt.yt och göra de komplementära övningarna från boken. 
 

2.2 Tidigare forskning inom området 
Som det skrevs tidigare följande studiens fokusområden är att undersöka hur och var i 
kroppen känns nervositet och oro vid olika speltillfällen medan mentala träningen 
implementeras samt hur mentala träningen upplevs inverka på nervositet och stressnivå och 
gestaltningsförmåga vid de tillfällena. På grund av följande studies bredd visade det sig att 
vara svårt att hitta studier eller forskningsarbeten som kunde omfatta alla områden som 
beskrivs i arbetet. Dock det fanns några arbeten som har behandlat mental träning i musik i 
samband med några av nämnda spelsituationer. Dessa arbeten kommer att redovisas i följande 
avsnitt.  
 
Arbeten som redovisas i avsnittet är: studier av Josefsson (2016) och Person (2016), studenter 
på musiklärarprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund samt doktorsavhandling av Hatfield 
(2017) filosofi doktor och forskare vid Norges Musikkhøgskole. 
 
Josefsson (2016) har i sin studie undersökt hur han kan bli mer tålig mentalt för att själv 
kunna njuta av sitt eget spel och förmedla denna känsla till andra. Syftet med hans studie var 
att undersöka hur mental träning kan förändra livsvärlden och minska bekymmer inför 
uppträdanden på scen. Som metod för att minska bekymmer inför uppträdanden på scen 
använde Josefsson (2016) Fageus (2012) mentalträningsmetod. Metoden för dokumentation 
av studien var strukturerad loggbok.  
 
När det gäller studiens resultat uppger författaren att under 12-veckors träningsperiod hans 
inställning till uppträdande på scen genomgick bearbetning från ångestframkallande och 
negativ till mer sund och positiv. Josefsson skriver också att han under träningsperioden har 
tillägnat sig nya redskap som hjälpt honom att handskas med stress och dess negativa 
påverkan. Slutligen skriver författaren att hans självbild har förbättrats vilket ledde till 
förändring i hans livsvärld och hade som konsekvens att han uppfattar sig själv som en helt 
annan person efter träningsprogrammets avslutning. 
 
Josefssons (2016) studie kan kopplas till den föreliggande studien genom att båda studierna 
använder sig av samma mentalträningsmetod. Även metoden för dokumentation av studien, 
det vill säga loggbok är densamma för bägge studier. Dessutom i syfte med arbetet undersöker 
han hur mental träning kan minska bekymmer inför scenuppträdande som är en av 
uppspelssituationer som kommer att behandlas i följande arbete. Därför kan syftet med 
Josefssons arbete ses som besläktad till andra forskningsfrågan i följande arbete, särskilt med 
tanke på att scenframträdande innefattar gestaltningsförmåga. 
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Person (2016) i sin uppsats har utforskat hur hon kan jobba med sig själv för att komma fram 
till högre grad av tillfredställelse i sin egen övning. Syftet med hennes studie var att utifrån 
livsvärdsperspektiv undersöka på vilka sätt hon bidrar till sitt eget välbefinnande och 
behandlar stress under övning när hon vistas utomlands som utbytesstudent.  Person (2016) i 
sin studie också använder Fageus (2012) träningsprogram som metod för att nå välbefinnande 
Som metoder för dokumentation av studien använder hon konfluent loggbok och 
videoinspelning. 
 
I studiens resultat skriver Person att utifrån loggboksskrivande kunde urskiljas tre tidsperioder 
i hennes arbete med mental träning som strategi för att nå välbefinnande i övning. Hon 
fortsätter med att under första och andra perioden av träning hon har inte nått stora 
framgångar i att främja välbefinnande. Dessa perioder enligt författaren istället präglades av 
ökad stress, insikten att hennes spelnivå inte är tillräckligt bra, som försämrade hennes 
självförtroende.  
 
Dock under den tredje perioden när Person (2016) har ändrat teknik för hantering av stress 
och förbättring av självförtroende hände markanta skillnader. Hon har fått mer förståelse för 
sin förmåga att ta till sig kunskap som resulterade i bättre förberedelser till lektionerna och 
höjning av självförtroende under dem. Förutom detta har hon under denna period erkänt för 
sig själv att inte bara kunskapsmässig utveckling är viktig. 
 
Slutligen skriver Person (2016) om vikten att anpassa redskap för stresshantering till sig själv. 
Det är även viktigt enligt henne att ta tid i arbete med metoder för stresshantering det vill säga 
gå till nästa del när den som utövar metoden känner sig redo. 
 
Trots att den ovanbeskrivna studiens syfte är helt annorlunda från föreliggande studies finns 
det några gemensamma punkter mellan dessa arbeten. En av dessa punkter är att Person 
(2016) i sitt arbete behandlar strategier för att främja välbefinnandet i egen övning. Egen 
övning är ett av områden som även följande arbete kommer att undersöka. Hon även beskrev 
några begrepp som stress och prestationsångest och dess uppkomst hos musiker. Detta kan 
kopplas till föreliggande studies första frågan. Förutom det är även mentalträningsmetoden av 
Fageus (2012) och metoder för dokumentation - konfluent loggbok och videoinspelning 
gemensamma för båda arbeten. 
 
Hatfield (2017) skriver att syfte med hans doktorsavhandling var att undersöka hur musiker 
övar på sina instrument och mentalt förbereder sig för uppträdanden. Annat syfte med 
avhandlingen var enligt författaren att förse musikstudenter och lärare med praktiskt och 
teoretiskt ramverk som utvecklar både långsiktig motivation och genomtänkta former för 
instrumental övning och uppträdande.  
 
Som metod för att undersöka det ovanstående han använder sig av psychological skills 
training (PST) som beskrevs tidigare i följande arbete och av self-regulated learning. Som 
metod för dokumentation av forskningen använder sig forskaren av fallstudier av olika typer, 
frågeformuläret som innehöll olika skalor som till exempel målsättningsskala, självförmåga-
skalan oro-skalan med fler. Även semistrukturerade intervjuer och övningsdagböcker 
användes i avhandlingens dokumentation. 
 
Hatfield (2017) skriver i slutliga delen av avhandling att ur resultat kan ses att studenter som 
uppfattade sig själva som framåtriktade i sin inställning till övning tillägnade sig ett stort 
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spektrum av psykologiska färdigheter. Dessutom dessa studenter hade fått mer tilltro till sina 
förmågor och kunde hantera misstag i sitt eget spel på ett mer tillfredställande sätt.  
 
Detta samstämmer med det som Weinberg och Gould (2015) redovisar i sin bok när det gäller 
inverkan av PST på idrottare. Författarna beskriver granskning av 23 olika studier som 
handlade om effektivitet av olika typer för psykologisk inblandning (stresshantering, 
avslappning med fler) som gjordes av Greenspan och Feltz (citerad i Weinberg och Gould, 
2015) Greenspan och Feltz kom fram till att i överlag kunskapsbaserad psykologisk 
inbladning förbättrade tävlingsprestation hos idrottare på collegenivå och vuxna idrottare.  
 
Förutom detta Weinberg och Gould (2015) citerar Fournier, Calmels, Durand-Bush och 
Salmela som menar att även nutida studier visar positiva effekter av psykologisk inblandning. 
Detta enligt nämnda forskare kan förklaras genom flerdimensionellt tillvägagångsätt som 
förenar i sig själv olika typer av psykologiska färdigheter som till exempel bildframställning, 
målsättning och avslappning.  
 
Dock bekräftar även Weinberg och Gould (2015) tanken som tidigare uttrycktes tydligt hos 
Fageus (2012) att psykologiska färdigheter kan läras in, men måste tränas över en längre 
tidsperiod och appliceras i idrottarens vardagsträningsrutin. 
 
Hatfield (2017) även skriver att resultatet visade att individuell inställning som grundades i 
självbestämmande triggade igång deltagarnas motivation i implementering av PST program 
på musiker. Förutom det visade det sig enligt honom att både individuella och gruppmöten 
gav mer möjligheter att applicera psykologiska färdigheter i praktiken. Särskilt gällde detta 
gruppmöten som visade sig vara väldigt effektiva för inlärning och träning av olika 
psykologiska färdigheter.  
 
Slutligen menar Hatfield (2017) att avhandlingens resultat visade att musikstudenter hade 
liten erfarenhet av planering och målsättning av sin egen övning. PST metod där dessa delar 
är väldigt viktiga hade bidragit till studenternas koncentration, självobservation, 
självutvärdering och hantering av situation. Detta gav i sin tur upphov till fortsatt användning 
av psykologiska färdigheter (föreställning av bilder, träning i att acceptera med fler) som 
gjorde deltagarna mer tilltrogna och säkra.  
 
Hatfields (2017) avhandling kan kopplas till följande arbete på sådant sätt att den också 
undersöker hur musikstudenternas övning och förberedelse till uppträdande kan påverkas av 
mental övning. Förutom detta i hans doktorsavhandling också används 
mentalträningsprogram som liknar Fageus (2012) program dock med ursprung inom idrott. 
Dessutom genom använda sig av olika skalor som oroskala, hantering av misstag-skala, 
tilltroskala undersökte han hur studenter upplever den ena eller den andra fenomenet som 
också kan kopplas till följande arbetes frågeställningar och syfte. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Denna studies syfte och frågeställningar behandlar känslor och upplevelser av nervositet och 
oro vid olika framträdanden. Dessutom frågeställningar berör mentala träningens inverkan på 
nervositet och stressnivå och gestaltningsförmåga i dessa framträdanden. Det betyder att det 
är kroppen som är objektet för studien. Därför det teoretiska perspektivet som valdes för 
denna studie är fenomenologiskt perspektiv i bemärkelse kroppens fenomenologi. 
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2.3.1 Fenomenologi 
Enligt Nationalencyklopedin (2018 a) förklaras fenomenologi som läran om det som avspeglar 
sig i medvetandet.  Bengtsson (2005) skriver att den som introducerade modern fenomenologi 
var Edmund Husserl.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (2018 a) förstås användning av begreppet fenomenologi hos 
Husserl som benämning för filosofisk forskningsansats som brukades för att undersöka svar 
på olika spörsmål inom filosofi. Bengtsson (2005) skriver att ”gå tillbaka till sakerna själva” 
kan ses som en av fenomenologins kändaste tes (Bengtsson, 2005, s.11). Enligt 
Nationalencyklopedin (2018 a) syftar detta till att fenomenologins uppdrag är att undersöka 
saker som fenomen, det vill säga på sådant sätt som de uppenbarar sig. I detta begrepp” finns 
en ömsesidighet mellan subjekt och objekt, eftersom det som visar förutsätter någon som det 
kan visa sig för” menas det i Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2018 a). 

2.3.2 Livsvärldsperspektiv 
Livsvärldsperspektiv är delområde som används inom fenomenologi. Som det framgår från 
namnet av perspektivet huvudsakliga begreppet här är livsvärld. Bengtsson (2005) skriver att 
begreppet livsvärld skapades av Husserl och i hans filosofi livsvärlden är förvetenskaplig och 
förreflexiv värld som försiggår forskning och reflektion.  Carlsson (2005) menar att eftersom 
livsvärden är ”förreflexiv och förvetenskaplig” är det inte alltid lätt att förklara vad den 
innebär. Detta i och med att livsvärlden erfars som helt naturlig och som varje människa bär 
med sig utan att distansera sig från den. Bengtsson (2005) också skriver att människor aldrig 
kan undkomma livsvärlden medan de lever och att den alltid är tillhands i allt människor utför 
och tas för given genom hela livet. 
 
Enligt författaren kan livsvärlden förstås som den värld där individen alltid existerar 
gemensamt med andra människor och som individen kan stå i kommunicerbar relation till.  
 
Dock enligt Carlsson (2005) livsvärlden hos olika människor inte alltid överensstämmer med 
varandra. Detta visar hon genom att jämföra lärarens livsvärld och den dyslektiske elevens 
livsvärld. Hon menar att lärarens livsvärld styrs utifrån skolans begäran och förhoppningar, 
lärarens egen planering, lärarens syn på inlärning. Dessutom ses skriftspråket för läraren som 
självklar och förgivettagen. I den dyslektiske elevens livsvärld däremot är det svårare 
eftersom eleven förstår sig inte på lärarens målmedvetna planering och hos honom eller henne 
pennan har inte integrerats som en del av hans eller hennes kropp.  Därför föreslår Carlsson 
(2005) att läraren måste ta reda genom samtal orsaken till svårigheter och lägga tid för att 
fylla ut skriftliga redovisningar med muntliga förhör.     
 
Bengtsson (2005) skriver att livsvärlden är en social värld med saker konstruerade av 
människor och mänsklig organisering av livet. Förutom det är även livsvärld historisk i hans 
mening eftersom varje sak som används genom sin tillvaro refererar till en uppkomst och en 
skapare.  
 
Även Paulander (2011) instämmer med Bengtssons funderingar och menar att människor som 
lever i livsvärlden lever i den omringade av sig själva samt föremål och ting. Det betyder 
enligt henne fortlöpande inre och yttre organiserande och kommunikation utifrån historiskt 
och framtida perspektiv. 
 
Bengtsson (2005) skriver också att förutom fysiska kvaliteter föremålen som används och 
upplevs av människor har även psykiska kvaliteter som är annorlunda än de fysiska. Därför 
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fortsätter han människors gärningar kan inte likställas med fysisk beteende. Detta betyder att 
när någonting undersöks med utgångspunkt i livsvärldsperspektiv är det viktigt att inte bara 
ämnet för undersökning är spännande men även att den studeras med beaktande av miljö som 
inverkar på föremålets betydelse menar författaren. 

2.3.3 Kroppens fenomenologi 
Kroppens fenomenologi är en gren i fenomenologi som uppstod från livsvärldsperspektiv. 
Den ledande forskaren inom denna riktning var enligt Nationalencyklopedin (2018 b) fransk 
filosof Maurice Merleau-Ponty. 
 
I Nationalencyklopedin (2018 b) betonas att ur Merleau-Pontys synpunkt det stället där värld 
och subjekt träffas är i levd upplevelse. I artikeln även skrivs att enligt Merleau-Ponty 
handling och subjekt som upplever och handlar är den egna levda kroppen. Världen kommer 
följaktligen att utveckla sig genom den egna kroppens samspel med det som den möter menas 
det i Nationalencyklopedin. (2018 b). 
 
Dock menar Bengtsson (2005) att Merleau-Pontys kroppsbegrepp ska inte förblandas med 
medicinens eller biologins syn på kropp. Detta ska inte göras eftersom i de vetenskaperna 
undersöks bara kroppens fysiska kännetecken och förhållande mellan de medan för Merleau-
Ponty kroppen är lika mycket som subjekt. Därför kallas hans fenomenologiska syn enligt 
författaren vara-till-världen. Bengtsson (2005) menar även i Mereau-Pontys kroppsubjekt 
finns inga stridigheter mellan kropp och själ och att det istället tillsammans utför samordnat 
helhet. 
 
Författaren skriver också att eftersom genom den levda kroppen människor alltid är i 
samspelsförhållande till allt som de träffar i världen utgör levda kroppen människors tillträde 
till världen. Därför menar Bengtsson omvandling av kroppen har som konsekvens 
omvandlingar i världen. I hans artikel för Pedagogiska magasinet (2007) exemplifieras detta 
med hjälp av den blindes käpp som han menar är i viss mån föremål. I den blindes händer 
förvandlas detta föremål dock till en fortsättning av hans eller hennes kropp och genom den 
upplever den blinde världen menar Bengtsson. Men för att käppen eller annat ting ska ses som 
kroppens fortsättning och för att uppleva världen med hjälp av den krävs det enligt Bengtsson 
(2005) att en vana skapas. 
 
När människan placerar om sin kropp utförs detta enligt Merleau-Ponty (1997) på ett 
annorlunda sätt än när människan flyttar till exempel stol. Detta förklarar Merleau-Ponty med 
att kroppens omplacering skiljer sig eftersom den motoriska aktiviteten har ursprung i själva 
handlingen och inte i reflektion om den. Därför att genomföra rörelse mot tinget betyder att 
människans kropp befinner sig redan nära tinget och att den kommer nå dit. På grund av detta 
menar Merleau-Ponty att för att styra kroppen mot det aktuella tinget krävs inlärning av 
rörelsen. 
 
De tankegångar som har redovisats är användbara för detta arbete eftersom precis som käpp är 
en del av den blindes kropp och dess fortsättning är pianot fortsättning av min egen kropp. 
Dock upplevelser av nervositet och oro i min egen kropp vid olika framträdanden utgör ett 
hinder för detta. Dessutom kunde det ofta upplevas att i enighet med det som Woody och 
McPherson (2011) skrev kognitiva syndrom av musikalisk prestationsångest uppkom flera 
dagar eller även veckor innan själva speltillfället.  
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Kroppens fenomenologi är relevant för detta projekt eftersom detta perspektiv ger mer 
komplicerad bild av hur nervositet upplevs inuti kroppen respektive utanför den. På detta 
sättet blir fenomenet nervositet undersökt på ett mer detaljerat och djupliggande sätt i hela sin 
komplexitet. Dessutom ger detta perspektiv möjlighet att i större grad märka likheter och 
skillnader mellan nervositet och oro i olika uppspelssituationer och mentala träningens 
påverkan på dessa tillfällen och förmåga att gestalta musiken vid dem. Detta sker eftersom 
innan dessa olika situationer kan upplevas olika grader av nervositet och upphetsning som 
beror även på allmänna faktorer. Det i sin tur gör att mentala träningens påverkan blir olika i 
dessa situationer. 
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel redovisas studiens metoder och dess beskrivning och motivering. Förutom detta 
kommer i detta kapitlet även redovisas för val av musikaliskt gestaltande projekt, val av 
dokumenterade situationer, genomförande samt bearbetning och analys av dokumentationen. 
Avslutningsvis presenteras det funderingar kring studiens etiska överväganden samt studiens 
giltighet och tillförlitlighet. 

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
I detta avsnitt presenteras beskrivning av aktuella för följande studie dokumentationsmetoder 
som är loggboksskrivande och videoobservation.  Loggboken är studiens huvudsakliga metod 
medan videoinspelning används som komplementär metod. Dessutom motivering till 
användning av dessa metoder i följande studie kommer att presenteras. 

3.1.1 Loggbok 
Bjørndal (2005) skriver att ändamål med loggboksskrivandet är att genom skriftlig eftertanke 
åstadkomma en djupare insikt av det som hade hänt. Författaren menar även att forskaren som 
brukar denna metod lämnar på systematiskt sätt plats för att begrunda sin egen praktik. 
Dessutom enligt honom är denna metod den enklaste och kräver minst tid. 
 
En annan aspekt av varför loggbok är en lämplig metod att använda sig av är att skrivande på 
ett alldeles särskilt sätt gynnar tillägnande av kunskap genom att handen och ögat införlivas 
med lärandet. Författaren skriver också att loggboksskrivande är en metod som främjar den 
inre dialogen eftersom forskaren genom loggboken resonerar med sig själv och hör på sig 
själv. Förutom detta den som skriver loggbok kan lära sig dessa saker om sig själv: vad den 
redan har kunskap om, vad den känner, vad den gör och på vilket sätt den gör det samt varför 
den agerar som den gör. 
 
Vidare skriver Bjørndal (2005) att det finns två huvudsakliga typer av loggböcker: 
ostrukturerad loggbok och strukturerad loggbok. I detta arbete utgår jag från en strukturerad 
loggbok.  
 
Strukturerad loggbok är enligt författaren en loggbok som baseras på fasta kategorier och det 
blir därför lättare att se mönster inom kategorierna och att bearbeta och analysera en sådan 
loggbok. Bjørndal menar att forskaren därför måste vara väl medveten om vilken typ av 
loggbok han eller hon använder, vilken struktur den har och hur den ska designas för att den 
bästa möjliga behållningen av metoden ska uppnås. 
 
I föreliggande studie har jag valt att använda mig av strukturerad konfluent loggbok som 
huvudsaklig dokumentationsmetod.  Tveiten (citerad i Bjørndal, 2005) menar att konfluent 
loggbok är loggbok som struktureras utifrån följande teman: tankar, känslor och kroppsliga 
reaktioner. Birkemo menar att detta sättet att föra loggbok på härstammar från konfluent 
pedagogik som betonar samordning av affektiva (attityd) och kognitiva (tanke) beståndsdelar i 
inlärning (citerad i Bjørndal, 2005). Därför menar författaren genom att föra loggbok där 
kognitiva, affektiva och kroppsliga processer skiljs åt kan den som skriver sådan typ av 
loggbok ordna och bearbeta olika upplevelser för att på detta sättet bli mer varse om dessa 
processer. 
 
Med hänseende till följande studies syfte och forskningsfrågor anses denna typ av loggbok 
vara passande både till de och även till valda teoretiska perspektivet som är kroppens 
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fenomenologi. Alternativen kunde ha varit att föra ostrukturerad loggbok för att få så många 
intryck som möjligt och för att göra mina känslor och upplevelser mer likt berättelse än svar 
på frågor. Dock nackdelen med denna typ av loggboksskrivande skulle vara att jag skulle ha 
fått ännu mer loggboksanteckningar som blev dessutom mer ostrukturerade. Detta i sin tur 
skulle göra det svårare att hitta mönster i anteckningarna. 

3.1.2 Videoobservation 
Bjørndal (2005) skriver att videoobservation är en gynnsam metod att använda sig i 
observation eftersom den ger möjlighet att behålla så mycket information om pedagogiska 
händelseförlopp som möjligt utan att den går förlorad.  
 
Författaren menar även att videoinspelning har två väsentliga fördelar. Den första fördelen 
med videoinspelning är att med dennes hjälp kan forskaren bevara observationen av en 
specifik pedagogisk situation som i annat fall skulle glömmas eller missas. Videoinspelning 
av situationen kan också spelas i slow-motion om detta är nödvändigt. Den andra fördelen 
med videoinspelning är att den ger ett mängd detaljer som på följande sätt bli bevarad. Därför 
kan nya saker upptäckas varje gång forskaren ser en och samma videoinspelning menar 
Bjørndal (2005). 
 
En till viktig aspekt som författaren lyfter upp är att videoinspelning kan hjälpa forskaren att 
känna igen sig själv. Han menar att genom videoinspelning kan forskare se på sig själv från 
andras perspektiv. Det betyder enligt Bjørndal (2005) att forskaren kan bli mer kritisk till sig 
själv genom att bli observatör. Dessutom kan forskaren skaffa sig bättre förståelse för hur 
andra upplever det som han eller hon gör.  
 
Dock när forskaren använder sig av videoinspelning som metod är det viktigt att ha i åtanke 
att videoinspelning inte är en sann återgivning av verkligheten menar författaren. Denna 
metod inrymmer begränsningar både från operatörens sida och från utrustningens sida. 
Exempel på sådana begränsningar kan vara: operatörens val av placering och vinkel för 
kameran, skiftande kvaliteten på med fler. Förutom detta enligt Bjørndal (2005) även menar 
att kameran kan ha negativ inverkan på en pedagogisk situation. 
 
I följande studie används videoinspelningsmetoden som komplement till loggboken det vill 
säga videoinspelning är en sekundär metod. Tanken med denna metod är att se om det som 
beskrevs i loggboken och upplevdes i de olika situationer utifrån kategorier tanar, känslor och 
kroppsliga reaktioner instämmer med det som videoinspelningar visar. Dessutom tanken med 
videoinspelning är att se om det eventuellt kan märkas några kroppsliga reaktioner som inte 
framgick från loggboken.  

3.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras val av studiens musikaliskt gestaltande projekt, val av 
dokumenterade situationer och genomförande av dokumentationen. Förutom detta presenteras 
även bearbetning och analys av dokumentationen, studiens etiska överväganden samt dess 
giltighet och trovärdighet. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Som musikaliskt gestaltande projekt för föreliggande studie har det valts samling av 
pianostycken Estampes som skrevs av Claude Debussy. Under projektets period har jag 
närmare bestämt jobbat med första stycket Pagodes och tredje stycket Jardins sous la pluie. 
Dessa stycken har valts eftersom de erbjuder olika gestaltningsmöjligheter på grund av 
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variation i karaktär, tempo, dynamik och klang. Därför var det särskilt intressant att se hur 
mental träning upplevs inverka på gestaltningsförmåga i de olika uppspelssituationer med 
hänseende till styckets olika karaktär, tempo med mera. 
 
Föreliggande arbetets forskningsfrågor utgår från upplevelser av nervositet och oro i olika 
uppspelstillfällen och mentala träningens inverkan på nervositet och stressnivå och 
gestaltningsförmågan i de tillfällena. Med hänseende till detta har intentionen därför varit att 
spela båda styckena inte bara på instrumentala lektioner eller gemensamma lektioner. Båda 
styckena skulle spelas även på konsert och terminsredovisning i piano i slutet av 
höstterminen. Detta för att se mönster som framgått i de situationerna.  
 
Som det framgår från bakgrundsdelen i följande arbete har jag valt Fageus (2012) 
mentalträningsmetod för att undersöka nervositet och oro i de olika situationer och mentala 
träningens inverkan på nervositet och stressnivå samt gestaltningsförmågan i dessa 
situationer.  
 
Efter att ha läst Fageus (2012) bok valde jag att genomföra programmet i hela dess längd för 
att få så mycket som möjligt av programmet och vänja mig vid synsättet som detta program 
erbjuder. Som det skrevs tidigare i arbetet har jag även valt att både lyssna på ljudspåren från 
Fageus sida www.amt.yt och göra de komplementära övningar som beskrevs i boken. 
 
Praktiskt innebar detta att programmet oftast genomfördes tre gånger i veckan (ibland fyra 
gånger per vecka). Efter lyssning på det, för veckan aktuella ljudspåret på sidan www.amt.yt  
skrevs det jag tänkte, kände och upplev i kroppen i loggboken. Tidpunkten när träningen 
genomfördes var förmiddagen och plats där träningen genomfördes varierade mellan sofforna 
i övningskorridoren (första delen av projektet) och biblioteket (under resterande del av 
projektet).  Efter det följde oftast ett pianoövningspass och dess anteckning i loggboken.  
 
Förutom detta en gång per vecka (dock ibland med ganska stora tidsuppehåll) skrevs ner i 
loggboken även lektionspass och gemensamma lektionspass. Dessutom skrevs ner i 
loggboken konsertframförande av den ena stycket och redovisning av densamma på 
terminsuppspel i piano. Dessa tillfällen skrevs ner en gång vardera. Videoinspelningar gjordes 
i slutet av varje träningsvecka. 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Jag har valt dokumentera alla mentala träningspass under de tolv veckor som projektet ägde 
rum. Förutom detta dokumenterades även varje övningspass, pianolektionspass och 
gemensamt lektionspass i loggboken. Båda lektionstillfällen varade i mer än en timme. 
Dokumentationen av dessa tillfällen genomfördes på skolans bibliotek respektive i min 
lägenhet under 20–30 minuter. Även konsertframförande och terminsredovisning har 
dokumenterats i loggboken.  
 
I dokumentationen av dessa tillfällen utgick jag från den konfluenta loggbokens kategorier 
som beskrevs av Bjørndal (2005): tankar, känslor, kroppsliga reaktioner. Därför loggbokens 
frågor var: 

-   Tankar jag hade under mental övning, enskild övning, instrumentala lektioner, 
gemensamma pianolektioner, konsert och terminsredovisning i piano; 

-     Känslor jag upplevde i dessa situationer; 
-   Kroppsliga reaktioner som upplevdes i dessa situationer. 
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Vissa dagar skrev jag mer i loggboken som berodde på specifika situationer som påverkade 
min upplevelse av nervositet och oro i kroppen på olika sätt.  
Även videoinspelningar sammanfattades utgående från ovanstående konfluenta loggboks 
kategorier.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Dokumentation av mentala pass utgjordes oftast tre gånger per vecka (ibland var det även fyra 
gånger per vecka). Detta såg ut på följande sätt: först lyssnade jag på veckans 
mentalträningsljudspår genom att gå till sidan  www.amt.yt från mobiltelefon och klicka på 
aktuella spåret. Efter att ljudspåret avslutades (deras längd varierade mellan 5 och 10 minuter) 
antecknades det jag tänkte, kände och upplevde i kroppen i loggboken.  
 
I vissa fall istället för ett mentalt träningspass gjorde jag två träningspass. Detta gällde till 
exempel på konsertdagen och dagen för terminsredovisning. Anteckningar från dessa 
träningspass tagit mindre tid eftersom vid de tillfällen visste jag ganska tydligt vad upplevdes 
i kroppen vilka känslor fanns, vad som gick bra respektive inte bra. 
 
Pianoövningen genomfördes också tre gånger per vecka oftast efter slutförd anteckning av 
mentala passet.  I början och mitten av projektet genomfördes dokumentationen av övningen 
på följande sätt. Först jag övade under en timme och efter det antecknade passen i loggboken 
utifrån de ovannämnda kategorierna under cirka 40 minuter. Dock under den sista delen av 
projektet genomfördes ändringar i detta upplägg eftersom jag upplevde att jag glömmer vilka 
tankar, känslor och kroppsliga reaktioner jag har upplevt under denna långa pass. Därför jag i 
slutet av projektet gjorde anteckningar efter varje avslutad övningsmoment. 
 
Som det skrevs tidigare en gång per vecka dock med stora uppehåll i schemat antecknades i 
loggboken även pianolektion och gemensam pianolektion. Även här genomförande av 
dokumentation varierade. Under första perioden av projektet dokumenterade jag det jag 
tänkte, kände och upplevde i kroppen under hela pianolektionstillfället. Dock i senare del av 
projektet koncentrerade jag mig bara på specifika delar av lektionen där jag upplevde starka 
känslor, tankar och kroppsliga reaktioner, särskilt förknippade med nervositet och oro.  
 
I anteckning av gemensamma övningspass utgick jag istället bara ur de stunden som jag satt 
vid pianot och de tankar, känslor och kroppsliga reaktioner som upplevdes under dessa. Alla 
loggboksanteckningar har försetts med datum samt vilket moment de gällde.  
 
Varje vecka gjordes det även videoinspelningar som varierade från cirka 4 minuter till 30 
minuter.  De gjordes med hjälp av mobilkamera och notställ under inspelning av övningen 
och med hjälp av min pianolärare och klasskompisar vid lektion respektive gemensam lektion.  
 
Under första och stor del av andra perioden i projektet spelade jag in mina enskilda 
övningspass som varade i en timme. Detta dock resulterade i väldigt långa inspelningar och 
stort antal av dessa eftersom jag var tvungen att dela de i mindre delar. Därför under 
resterande tiden spelade jag in bara själva uppträdande på lektionen, gemensamma lektionen 
och i sista inspelningen i övningsrummet. Detta gjorde att det blev lättare att analysera det 
som hände och förkortade tiden för transkribering. 
 
Som det skrevs ovan jobbade jag under projektets gång med två stycken: Pagodes och Jardins 
sous la pluie ur samling Estampes skrivna av Debussy. Detta framgår både från 
loggboksanteckningar och videoinspelningar. Dock på grund av tidsbrist och alltför stor stress 
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under pianoavdelningens konsert i november och terminsredovisning i december framfördes 
endast Pagodes. 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Bearbetning av loggboksanteckningar började med att jag läste anteckningar översiktligt. 
Under läsningen jag med hjälp av färgpennor strök under de tankar, känslor och kroppsliga 
reaktioner som upplevdes i varje pass. Detta gjordes för att tydliggöra förbindelse mellan 
dessa kategorier och för att tydliggöra till vilken kategori upplevelserna tillhör. Efter detta 
överfördes anteckningarna till en Word-dokument på datorn där anteckningarna summerades 
under kategorier:  

-   tankar, känslor, kroppsliga reaktioner under mentala träningspass;	  
-   tankar, känslor, kroppsliga reaktioner under pianoövningspass;	  
-   tankar, känslor, kroppsliga reaktioner under instrumentala lektioner;	  
-   	  tankar, känslor, kroppsliga reaktioner under gemensamma pianolektioner; 
-   tankar, känslor, kroppsliga reaktioner under konsert och terminsredovisning. 
 

Dock eftersom projektet varade i 12 veckor och under dennes gång kunde det märkas olika 
mönster i tankar, känslor och kroppsliga reaktioner i nämnda situationer med avseende på 
mina forskningsfrågor beslutade jag att dela anteckningarna i tre perioder med 4 veckor i 
varje. Detta resulterade i tre Word-dokument. Därefter jag läste och antecknade kort i blocket 
de olika mönstren som kunde urskiljas i de olika perioderna med tanke på mina 
forskningsfrågor. Jag även färglade de olika mönstren i färger (grön-positiva tankar, känslor, 
kroppsliga reaktioner, gul-neutrala tankar, känslor, kroppsliga reaktioner, röd-negativa tankar, 
känslor, kroppsliga reaktioner).  
 
De mönstren samlades senare under rubriker Nervositet och oro vid olika uppspelstillfällen 
och Mentala träningens påverkan på nervositet- och stressnivå och gestaltningsförmåga. 
Varje av dessa rubriker delades in i tre underrubriker: 

-   	  Period	  1.	  Veckorna	  1–4;	  
-   Period 2. Veckorna 5–8; 
-   Period 3. Veckorna 9–12. 

 
Förutom enskilda övningen, instrumentala lektioner med mera fanns det några andra 
situationer som påverkade min upplevelse av nervositet och oro. Dessa valde jag också att ta 
med i resultatet.  
 
När det gäller bearbetning av videoinspelningar arbetade jag på följande sätt. Först, tittade jag 
på alla filmer översiktligt och tog bort de filmer där få eller inga reaktioner på nervositet och 
oro visades. Efteråt valdes det nio videoinspelningar som jag bearbetade mer noggrant. Jag 
bearbetade dessa videos genom att titta på dem, stanna vid moment där specifika kroppsliga 
reaktioner var påtagliga och anteckna dessa i ett block. Anteckningarna förseddes med 
tidsangivelser och datumangivelser samt vilka reaktioner de gällde. Några av dessa 
anteckningar redovisas i resultatkapitlet. 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet 
Johansson och Svedner (2010) skriver att examensarbete bör grundas på respekt för de 
personer som medverkar i studien. Med detta menar Johansson och Svedner att de 
medverkande ska få en korrekt information gällande metoder för undersökning och dess syfte. 
De medverkande enligt författarna ska även ha tillfälle att ställa frågor om studien och få 
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dessa ärligt besvarade. Dessutom enligt Johansson och Svedner (2010) medverkande ska 
informeras om de har möjlighet att avvisa eller upphöra medverkan i studien utan negativa 
konsekvenser. Förutom detta deltagarna måste bli trygga i att deras anonymitet försvaras 
menar författarna. Om den medverkande är omyndig ska målsman upplysas och tillfrågas om 
barnet blir tillåten att medverka i studien poängterar de. 
 
Bjørndal (2005) tillägger att om studien genomförs med hjälp av videoinspelning krävs det 
särskilt mycket beaktande när det gäller etiska frågor. Om studien genomförs med hjälp av 
denna metod menar han måste den utföras på sådant sätt som inte förolämpar eller hindrar 
studenter och elever. 
	  
Eftersom denna studie utgår från mina upplevelser av nervositet och oro samt mina egna 
upplevelser av mentalträningens inverkan på nervositet och stressnivå och 
gestaltningsförmåga har jag inte behövt ta några etiska ställningstaganden i förhållande till 
andra personer.  
 
En av de få gånger där andra människor berördes i min studie var vid videofilmning av 
gemensamma lektioner i piano. Dock var studenterna i detta fall meddelade att jag filmar en 
del av lektionen. Förutom det filmades bara mitt eget uppträdande utan att beröra andra delar 
av lektioner.  
 
Andra gången när annan person berörs i min studie var under instrumentala lektioner under en 
av senare veckor i projektet. Jag har valt att ta med denna situation i studien eftersom denna 
persons kommentarer har inverkat på ett specifikt sätt på de områden som är fokus för 
följande studie.  Eftersom denna handlar endast om min personliga uppfattning av situationen 
och personen inte namngavs i loggboken kallas den personen i beskrivning av situation för 
lärare. 
 
Johansson och Svedner (2010) menar att tillförlitlighet är viktig i studien. Detta begrepp kan 
även ersättas med begrepp reliabilitet som enligt Johansson och Svedner innebär precision vid 
mättning. Dock författarna poängterar att i praktiska appliceringen är reliabiliteten aldrig 
fullkomlig eftersom den som observerar ser den observerbara situationen ur olika 
ståndpunkter. 
 
Det ovanstående gäller även för föreliggande studie eftersom upplevelser av nervositet och 
oro i bemärkelse tankar, känslor och kroppsliga reaktioner som antecknades i loggboken och 
videofilmades kunde skilja sig markant ibland även under en och samma vecka. Detta 
berodde på inverkan av musikaliska faktorer som grad av inlärning av stycken, allmänna 
faktorer som omgivningen, studier, ärenden utanför skolan med fler. Detta i påverkade sin tur 
gestaltningsförmåga i framföranden av stycken. 
 
Den andra faktorn som är viktig för studien är enligt Johansson och Svedner (2010) dess 
giltighet eller som de kallar den, validitet. Med denna menar författarna grad av riktighet i 
undersökning av det valda ämnet. Detta kan enligt författarna märkas från hur texten i studien 
har samband med ämnet och centrala innehåll, om resultatdelen går att länka till 
forskningsfrågorna och om information om studiens metod är utförlig och tydlig. Detta 
försökte jag genomföra i föreliggande studie. 
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av loggböcker och 
videoinspelningar. Dessa analyser utgick från hur och var i kroppen jag känner nervositet i 
olika framträdandesituationer samt hur mental träning inverkar på nervositet och stressnivå i 
dessa situationer och gestaltningsförmåga i de. De teman som presenteras är: Känslor och 
upplevelser av nervositet och oro samt Mentalträningens inverkan på nervositet och 
stressnivå i kroppen och gestaltningsförmåga.  
 
Som det framgår från följande arbetes avsnitt 3.2.4 mentalträningsprojektet pågick under tolv 
veckor och därför sammanfattades den i tre perioder med fyra veckor i varje.  
 
Kursiva markeringar betyder de olika speltillfällen där nervositet och oro samt mentala 
träningens inverkan på dessa tillfällen undersöktes. Även skillnader i mentala träningens 
inverkan på olika spelsituationer under olika veckor av projektet markerades kursivt. 

4.1 Nervositet och oro vid olika uppspelstillfällen 
Under följande rubrik kommer det att beskrivas hur och var i kroppen kändes oro och 
nervositet i olika framträdandesituationer under de tolv veckor av projektets gång. 

4.1.1 Period 1. Veckorna 1–4 
Under de första fyra veckorna av projektet övade jag enskild på stycket Pagodes.  När jag 
begick misstag i den upplevde jag uppkomst av negativa tankar. Detta orsakade i sin tur 
negativa känslor och kroppsliga reaktioner som gjorde att jag började ”rätta till” misstagen. 
Exempel på sådana tankar i loggboken är: ”Varför hände detta misstag igen?” Jag kommer 
inte att fixa detta stycke!” (18/9–17), med mera.  
 
Känslor som orsakades av dessa tankar var:  

-   Oro, missnöje med hur jag övar;	  
-   Okoncentration, frånvaron” från övningen	  
-   Känslan av bristande självförtroende, nedstämdhet, oduglighet med mera. 

 
Detta resulterade i sådana kroppsliga reaktioner som:  

-   Omöjlighet att koncentrera blicken på noter;	  
-    Fingrar som var ”långsamma”, osynkronisation i händer;	  
-   ”Dimma” i huvudet, trötthet i huvud och ögon, huvudvärk.	  

 
Det ovanbeskrivna bekräftas även i videoinspelningar. Vid fler tillfällen kan märkas att 
händer är okoordinerade. Detta i sin tur orsakade misstag (13:06-13:20, video 1, 1 oktober) 
och missnöje med misstag i form av ”skruvning” av munnen (16:05 och vidare, video 1, 1 
oktober) Även osäkerhet i spel av specifik del och darriga händer (17:23-18:10, video 1, 1 
oktober) kan ses. 
 
När det gäller känslor och upplevelser av nervositet och oro i instrumentala lektioner negativa 
tankar, känslor och kroppsliga reaktioner som resultat av misstag i spel av stycket blev 
aktuella bara under andra och tredje lektionen i denna period. Detta visade sig i följande 
tankar: ”Vad är det jag håller på med? Det är ett enkelt ställe och jag gör sådant dumt 
misstag!” (29/9–17) ”Jag hann inte med pedalen här!”, (6/10–17).  
 
Känslor och kroppsliga reaktioner som orsakades av följande tankar var: 
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-   Ökning av stress och oro, försök att bibehålla koncentration; 
-   ”Knölar” under fötterna, ökad puls, spänning i ryggen, armarna och käkarna; 
-   ”Oroväckande pirr” i magen, obalans mellan händer och fötter. 

 
Det gjordes ingen videoinspelning som kan styrka dessa känslor och kroppsliga reaktioner. 
 
Allt so beskrevs i följande avsnitt leder till att under denna period känslor av nervositet och 
oro i de olika uppspelstillfällen trots påbörjad mental träning var likadana med de innan 
projektet. Detta kan förklaras med att mentala träningen under denna period var fortfarande 
nytt för mig. Även några mer allmänna orsaker har inverkat. De beskrivs närmare i avsnitt 
4.2.1. 

4.1.2 Period 2. Veckorna 5–8 
Under första halvan av nästa period nervositet och oro upplevdes och kändes i den enskilda 
övningen på samma sätt som under föregående period trots fortsättning av mentala träningen.  
 
I videoinspelning av enskild övning från denna period märks fortsatta svårigheter i form av 
stress, oförmåga att börja spela efter ett visst misstag och okoordinaton mellan händer (11:41-
13:08; 19:15-19:21, video 3, 12 november). Även ”blackouts”, grimaserna med ansiktet, 
”letande” efter toner kan uppmärksammas (21:00-21:10, video 3, 12 november).  
 
Detta negativa mönstret har dock brutits under sista veckorna (veckorna 7–8). Det innebär att 
mer neutrala tankar, känslor och kroppsliga reaktioner kom fram. Exempel på en sådan tanke 
kan vara följande: ”Jag måste spela mer improviserat i början” (13/11–17). Det kan därför 
konstateras att från tankar om tekniska begränsningar och misstag i stycket övergick jag under 
dessa två veckor till mer gestaltande och klangmässiga tankar om stycket. Detta berodde på 
att jag började applicera mentala träningen på min enskilda övning och andra 
uppspelstillfällen. 
  
Under denna period känslor och upplevelser av nervositet och oro i instrumentala lektioner 
blev mer varierade. 
 
Under pianolektion i vecka 6 fler negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner förekom. 
En av de negativa tankar var: ”Det är en vanlig lektion, jag måste lugna ner mig!” (3/11–17). 
Till de negativa känslor och kroppsliga reaktioner som upplevdes vid tidigare lektioner har 
lagts till följande:  

-   Illamående som spreds från magen upp till halsen och orsakade klump i den; 
-   ”Mental alarm”, “röd färg” framför min inre syn, ”blackout”- känslan; 
-   Kaoskänsla, febrila försök att hitta toner; 
-   ”Knölar” under fötter, darriga händer. 

 
Under två nästkommande lektioner som genomfördes under veckan 8 kunde ett annat 
intressant mönster upptäckas.  
 
Under spelet av stycket Pagodes på båda lektionerna jag var lugn, koncentrerad och kunde 
gestalta musiken på väldigt bra sätt. Dock när jag avslutade spelet och läraren gav sina 
kommentarer till den tolkades de av mig negativt. En av negativa tankar jag upplevde var 
följande: “Nu tvivlar jag igen på mig själv!” (15/11/17). En annan negativ tanke som 
upplevdes var: ”Trots att jag förstår att läraren med sina kommentarer vill hjälpa mig med 
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förberedelser inför konserten tolkar jag ändå de kommentarer negativt. Det gör att jag känner 
mig otillräcklig och oduglig och detta påverkar min självkänsla och motivation” (17/11/17). 
 
Känslor och kroppsliga reaktioner som var följd av de tankar var: 

-   Tvivel, osäkerhet i mig själv, framtidsoro; 
-   Nedstämdhet, ångest, frustration och förtvivlan 
-   Värme och hetta i kroppen, ögon som ”brann”; 
-   ”Krympning” av magen, ”klump” i halsen. 

 
Denna situation har även påverkat enskild övning i slutet av denna vecka. 
Under denna period gjordes ingen videoinspelning som kan styrka ovanbeskrivna mönster i 
instrumentala lektioner. 
Trots olika resultat av pianolektioner under denna period kan ses att positiv tendens började 
etableras. Detta kan bero på positiva framgångar i mentala träningen under slutet av denna 
period. 
 
I mellanperioden av projektet började även genomföras gemensamma lektioner i piano. Under 
första två gemensamma lektioner som genomfördes under följande period känslor och 
upplevelser av nervositet och oro liknade de som upplevdes under pianolektion i vecka 6.  
 
Det även tillkom några ”nya” negativa känslor och kroppsliga reaktioner som: 

-   Missnöje, nedstämdhet, skam; 
-    ”Vikning” av handen och känslan att ”tappa greppet” på tangenterna; 
-   Känslan av att hålla andan med mera. 

 
Av videoinspelningar förutom de ovanbeskrivna känslor och kroppsliga reaktioner kan 
märkas ”darrning” av händerna, (00:50-00:51; 02:12-02:38 video 7, 3 november) och stress 
(02:12-02:38 video 7, 3 november). Även ”skruvande” av munnen kan uppmärksammas från 
video (05:00, video 7. 3 november).  
Alla dessa negativa reaktioner berodde på misslyckande i implementering av mentala träning 
på gemensamma lektioner. Orsaker till detta kommer att beskrivas under avsnitt 4.2.2 

4.1.3 Period 3. Veckorna 9–12 
Under periodens första två veckor (veckor 9 och 10) under enskild övning återvände jag till 
mönstret av negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. Exempel på sådana tankar ur 
loggboken är: ”Jag har svårt i spel av 2 sidans ”arpeggio-del” i Jardins sous la pluie (20/11–
17) och ”Jag känner hur gråten börjar komma eftersom jag är besviken på min egen övning” 
(20/11–17).  
 
Negativa känslor och kroppsliga reaktioner som uppstod av dessa tankar var: 

-   Känslan att ”något är inte riktigt bra”, värdelöshet, meningslöshet av övningen; 
-   Känsla av ”fastnande” i stycket, slöseri med tid; 
-   Ostabil grep i händer, svettiga händer med mera. 

 
Eftersom jag under dessa två veckor inte har gjort någon videoinspelning av egen övning är 
det svårt att bekräfta eller förneka ovanstående mönster. 
 
På grund av det beskrivna märks det skillnad med det som framgår från anteckningar av 
mentala pass under dessa veckor eftersom i mentala pass under vecka 9 märks minskning av 
negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner medan under vecka 10 ökade dessa. Därför 
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negativa resultat av enskild övning under vecka 9 som visades tidigare kan förklaras med 
inverkan av allmänna faktorer. 
 
Sista veckor av tredje perioden i projektet (veckor 11 och 12) var dock präglade av positiva 
tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. En sådan tanke var till exempel ”Bra jobbat! Jag 
var lugn trots att vissa ställen inte gick som de skulle och jag kunde fortsätta vidare!” (4/12–
17) som kom under spel av Pagodes. 
 
Följande tanke ledde till sådana känslor och kroppsliga reaktioner: 

-   Lugn, uppmärksamhet på klang;  
-   Koncentration, strukturering; 
-   Lugn i kroppen, ”positivt pirr” i magen. 

 
Detta kan bekräftas ifrån videoinspelning från vecka 11 där det kan ses att under spel av 
Pagodes (00:30-06:13, video 4, 9 december) är jag mestadels lugn och koncentrerad. Detta 
återigen berodde på positiv implementering av mentala träningen. 
 
När det gäller känslor och upplevelser av nervositet och oro i instrumentala lektioner märktes 
det att under alla lektioner av denna period i stort sätt positiva tankar och neutrala tankar 
fanns.  Dock trots detta spel av Jardin sous la pluie på lektionerna blev fortfarande präglad av 
oro och nervositet, skruvning av munnen, skakning med huvudet, bitna läppar. Detta bekräftas 
även från lektionens videoinspelning (06:42-06:44, 07:19- 07:21, video 6, 10 december).  
 
Därför kan det sägas att positiva framgångar i minskning av negativa tankar, känslor och 
kroppsliga reaktioner återigen nåddes med hjälp av mental träning. De negativa reaktioner 
som dock bestod i spel av stycket Jardin sous la pluie hade berott på andra faktorer som till 
exempel osäkerhet i nottext. 
 
När det gäller känslor och upplevelser av nervositet och oro vid gemensamma lektioner 
samma mönster som under föregående period märktes (se del 4.1.2). 
 
Gällande känslor och upplevelser av nervositet och oro vid konsert och terminsredovisning 
under båda tillfällen upplevde jag att innan jag gick på scen fanns inga tankar, känslor eller 
kroppsliga reaktioner närvarande. Under spel dock hade det skiljt sig.  
 
Under konserten när jag misslyckades i början av stycket Pagodes på grund av att handen 
”vek” sig, upplevde jag positiv, uppmuntrande tanke ”Fortsätt vidare” (29/11–17) istället för 
en negativ tanke. I samband med detta misstag kom oroskänslan som dock närvarade en kort 
stund. 
 
Under spel av samma stycke på terminsredovisning märkte jag att jag hade inga tankar, och 
kunde fortsätta spela vidare trots misstag. Detta resulterade i att jag var väldigt koncentrerad 
och lugn under spel av stycket. Dock när det gäller kroppsliga reaktioner var de motsatta. Jag 
upplevde sådana negativa kroppsliga reaktioner som:  

-   Kraftiga ”skakningar” av kroppen, särskilt fötter och händer under spel av första del i 
stycket; 

-    Mindre svett i händerna, ”vikning” av handen.  
 



 27	  

Detta delvist stöds med hjälp av videoinspelning där kan ses att på 00:35-00:36 (video 9, 13 
december) den högra handen ”vek” sig som orsakade ”fördröjning” av slaget. Dock när det 
gäller ”skakningar” i kroppen kunde sådana inte märkas från videon. 
 
De positiva framgångar under konsert och terminsredovisning orsakades av mental träning 
som genomfördes innan jag gick upp på scen. 

4.2 Mentala träningens inverkan på nervositet och 
stressnivå i kroppen och gestaltningsförmåga  
Under denna rubrik kommer det att beskrivas mentala träningens inverkan på nervositet och 
stressnivå under de olika framförandesituationerna. Även mentala träningens påverkan på 
gestaltningsförmåga i de situationer under projektets gång kommer att beskrivas. 

4.2.1 Period 1. Veckorna 1–4 
Under projektets första fyra veckor märks det att mentala övningspass gick på olika sätt. Det 
betyder att väldigt ofta under dessa veckor kunde uppmärksammas växlingar mellan positiva 
tankar, känslor och kroppsliga reaktioner samt negativa sådana. 
 
Under veckor 3 och 4 samma mönster var även aktuell i övergång mellan olika delar av 
mentala övningen. Detta var särskilt aktuellt när nya delen i övningen introducerades (till 
exempel Att stärka självförtroendet). Detta visas i tanke: ”Jag hinner inte med att hålla 
koncentrerad bild av mina självförtroende-ord och lyssna på Fageus instruktioner samtidigt” 
(16/10–17). Ökningen av negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner vid övergång till 
en ny del av övning fortsatte även under nästkommande veckor. 
 
Mentala träningens inverkan på stress och nervositetnivå och gestaltningsförmåga i enskild 
övning blev å grund av det som beskrevs mestadels negativ. 
 
Denna särskild tydligt märks från första veckans första mentala pass. Trots att efter den jag 
upplevde positiva tankar, positivitetskänsla och avslappning i kroppen, redan vid första 
misstaget i spel av Pagodes under efterföljande enskilt övningspass kom negativa tankar. En 
av sådana tankar var: ”Varför hände detta misstag igen?” (18/9–17). Denna orsakade så 
småningom sådana känslor och kroppsliga reaktioner som:  

-   ”Frånvaron” från övningen och stycket, oduglighetskänsla; 
-   Känsla att det ineffektiva övningssättet jag jobbade på kommer aldrig att kunna rättas 

till; 
-   Trötthet, omöjlighet att fixera ögonen på noter med fler. 

 
Dessa reaktioner troligen var konsekvens av ofullständig vakenhetsgrad efter mentala 
övningen.  
Allt detta i sin tur orsakade hämmande av min gestaltningsförmåga i spelet eftersom energin 
lades på att rätta till misstag.  
 
En annan situation där mentala träningen har påverkat enskild övning negativt och medfört 
stress och nervositet var när jag under ett av mentala passen i veckan 3 blev plötsligt påmind 
om ett möte som jag glömde. Påminnelsen i sin tur orsakade uppkomst av negativa tankar 
som: ”Herregud! Jag glömde att jag bokade träff i Arvika! Det blir inte så mycket övning 
idag!” (4/10–17). Med följande negativ tanke kom negativa känslor och kroppsliga reaktioner 
som: stress, oro, nervositet, panik etcetera. Dessa känslor och kroppsliga reaktioner upprepats 
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i samma dags pianoövningspass och därför bidragit till minskning av självkänslan istället för 
stärkning av den, som var veckans tema. 
 
När det gäller mentala träningens inverkan på stress och nervositetsnivå och 
gestaltningsförmåga i instrumentala lektioner under denna period märks det att denna hade 
ingen specifik inverkan. Detta på grund av att upplevelser av nervositet och oro i 
instrumentala lektioner uppstod under andra och tredje lektion av denna period.  
 
Det kan poängteras att under följande period mentala träningsövningar applicerades varken i 
enskild övning eller under instrumentala lektioner. Detta kan också ses som orsak till mentala 
träningens negativa inverkan på stress och nervositetnivå samt gestaltningsförmåga. En annan 
aspekt som uppstod under denna period och är viktig att påpeka var att efter vecka 3 uppstod 
det tillfälligt uppehåll i mentala träningen på grund av förkylning. Detta påverkade mentala 
träningens kontinuitet och längd samt orsakade fortsatta känslor och upplevelser av nervositet 
och oro, särskilt i enskild övning vid återkommande till mental träning.  

4.2.2 Period 2. Veckorna 5–8 
Under största del av denna period i mentalträningsprogrammet kan märkas att positiva tankar 
och känslor var närvarande. Negativa tankar förekom också men var kortvariga och orsakade 
mindre ”påslag” av oroskänsla och ökad puls, svettningar i händerna.  
 
Under vecka 7 blev det dock återigen fler negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner 
som var aktuella i mentala träningen. Dessa förknippades mest till nya för veckan del av 
mentala passet ”Vad vill jag odla, ge energi och utveckla” som jag hade svårt att applicera. 
Under hela perioden även märks att mentala övningar började appliceras på de olika 
uppspelsmoment. 
 
Gällande mentala träningens inverkan på nervositet och stressnivå och gestaltningsförmåga i 
enskild övning kan det konstateras att under veckor 5 och 6 uppmärksammades fortsatt 
förekomst av negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. Detta i sin tur hämmade min 
gestaltningsförmåga och orsakade upprepade upplevelser av oro och nervositet.  
 
Under vecka 7 trots flera negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner i mentala 
övningspass mentala träningens inverkan på nervositet och stressnivå och gestaltningsförmåga 
i enskilda övningen visade positiv tendens. Denna tendens handlade om transformation av 
negativa tankar förknippade med tekniska svårigheter i stycken till mer positiva tankar som 
handlade om flöde och gestaltning. Under vecka 8 fortsatte den positiva tendensen i 
transformation av tankar etableras. Exempel på en positiv gestaltningstanke är tanken: ”Jag 
ska spela mer improviserad i början” (13/11–17).  
 
Angående mentala träningens inverkan på nervositet och stressnivå och gestaltningsförmåga 
i instrumentala lektioner under mellanperiod av projektet, var skilda mönster aktuella här.  
Innan fjärde pianolektion (vecka 6) genomfördes mental övning som gav lugn även i början 
av lektionen. Dock första misstaget orsakade negativa tankar, känslor och kroppsliga 
reaktioner igen. I känslor och kroppsliga reaktioner märktes bland andra: kaos, hämmande av 
gestaltningsförmåga, darriga händer. 
 
Under vecka 8 märktes att mentala träningspass innan instrumentala lektioner gav olika 
konsekvenser. Innan första lektionen i denna veckan jag gjorde mentalt övningspass som 
lugnade ner mig.  Däremot mentala passet innan andra lektionen hade mindre positiva 
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konsekvenser på grund av att den genomfördes precis innan lektionen. Dock under båda 
lektioner spel av stycket var koncentrerad och lugn, gestaltning av musiken stod i fokus. Det 
bekräftas i tanken ”Det gick bra” (17/11–17).  
Det som kan anses ha bidragit till det nämnda var en kort mental träningsstund som jag 
genomförde innan jag började spela. (först avslappningsövningar från vecka 1och 2, senare 
veckans övning-”Visualisering av projekt”).  
 
Dock på grund av min negativa tolkning av lärarens kommentarer var negativa tankar, känslor 
och kroppsliga reaktioner närvarande under resterande del av båda lektionerna. Detta har även 
påverkat mitt enskild övning negativt. 
 
Angående mentala träningens inverkan på nervositet och stressnivå och gestaltningsförmåga 
under gemensamma lektioner i piano under samma period kan det inte uppmärksammas 
någonting särskilt. Detta eftersom trots intentionen att genomföra mental träning även innan 
gemensamma lektioner på grund av olika anledningar detta kunde inte genomföras. En av 
sådana anledningar var till exempel andra lektioner som var schemalagda tätt inpå 
gemensamma lektioner. Detta i sin tur resulterade i att under båda gemensamma lektioner 
upprepades mönster av negativa känslor och kroppsliga reaktioner. 

4.2.3 Period 3. Veckorna 9–12 
Under övervägande del av perioden (veckor 9,11 och 12) var det få negativa tankar, känslor 
och kroppsliga reaktioner som kunde uppmärksammas under mentala träningspass. En av de 
tankar var ”Vad jag ska göra nu? Jag förstår inte riktigt!” (20/11–17). Denna tanken orsakade 
känslor och kroppsliga reaktioner av: 

-   Brytning av koncentration; 
-   Förvåning, vilsenhet, oförståelse av det som Fageus instruerade om.  
-   Oro i magen, ”knölar” under fötterna, spänning i käken. 

 
Under vecka 10 blev dock det blev fler negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner 
under mentala träningspass. Det ovanbeskrivna berodde på att denna veckans övning gjordes 
utan spår. 
 
Mentala träningens inverkan på nervositet och stressnivå och gestaltningsförmåga i enskild 
övning under veckor 9–10 var präglad av eskalering i stress och nervositetnivå. Detta märktes 
i form av fler oroliga tankar, känslor och kroppsliga reaktioner i övningen. Däremot under 
veckor 11 och 12 märktes minskning av negativa tankar och känslor i samma moment. 
Förutom det blev tankar om klang, flöde, musikaliskt uttryck återigen framträdande.  
 
Även under följande period tendensen med applicering av mentala övningar på enskild övning 
och flera andra uppspelssituationer fortsatte. 
 
Beträffande mentala träningens inverkan på nervositet och stressnivå samt 
gestaltningsförmåga under instrumentala lektioner kan det konstateras att mentala träning 
inverkade i stort sätt positivt på mitt spel under instrumentala lektioner i sista perioden av 
projektet. Jag upplevde mig själv som lugn och koncentrerad när jag spelade detta stycke som 
bidrog till friare stämning och större koncentration på gestaltning. Detta nåddes återigen med 
hjälp av mentala övning innan början av stycket. Detta gällde för stycket Pagodes.  
 
I spel av Jardins sous la pluie förekom det däremot fortfarande misstag och ”stannande” på 
”svåra” ställen. Detta resulterade därför i bristande gestaltningsförmåga i stycket. Detta 
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orsakade även vanliga negativa känslor och kroppsliga reaktioner av: stress och osäkerhet, 
svettiga händer med flera. 
 
 
Mentala träningens inverkan på nervositet och stressnivå och gestaltningsförmåga under 
gemensamma lektioner liknade densamma under föregående period (se avsnitt 4.2.2) 
 
I slutliga delen av projektet genomförde jag mentala träningen även innan konsert och 
terminsuppspel. Under båda mentala pass kunde upplevas att om innan passen jag var nervös 
och orolig blev jag betydligt mer lugnare efteråt. På vissa delar av mentala övningen oro 
upplevdes höjas. Dock i slutet av mentala övningen i båda fallen lugn återställdes.  
 
Detta resulterade i att både under spel på konserten och terminsredovisningen positiva tankar 
och känslor var närvarande. Dessutom kunde jag njuta av musiken och vara koncentrerad att 
framföra känslor, gestalta de i musiken. Därför mentala träningens inverkan på nervositet och 
stressnivå och gestaltningsförmåga under konsert och terminsredovisning kan anses vara 
positiv. 
 
Det intressanta som kunde uppmärksammas här var att under konsert kom några negativa 
känslor (oroskänsla).Under terminsredovisningen blev istället negativa kroppsliga reaktioner 
mer påtagliga dock utan negativa tankar och känslor. 

4.3 Sammanfattning 
Av det som beskrevs i detta kapitel kan det konstateras att under första perioden av projektet 
känslor och upplevelser av nervositet och oro i olika uppspelstillfällen var lika de som 
upplevdes innan projektet, det vill säga fortsatt negativa. Därför mentala träningens inverkan 
på olika uppspelstillfällen var också mestadels negativ. Detta berodde på avbrott i mentala 
träningen mellan veckor 3 och 4 och att mentala träningen inte genomfördes innan de olika 
uppspelssituationerna.  
 
Dock från mellanperiodens slutdel och tills slut av projektet märks att jag började applicera 
mentala träningen mer innan de olika uppspelstillfällen övningarna började ge resultat.  Det 
resulterade i att jag upplevde mig mer lugn och koncentrerad med varje nästkommande vecka 
som ledde till bra genomförd konsert och terminsredovisning. 
 
Vissa av faktorer som uppstod under projektet till exempel mentala träningens kontinuitet och 
effektivitet påverkade nervositet och oro i olika uppspelstillfällen under projektets gång extra 
mycket. Därför jag ska titta på dessa närmare i diskussionskapitel. 
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5 Diskussion  
I detta kapitel presenteras resultatdiskussion där resultaten ställs i förhållande till litteratur och 
tidigare forskning inom området som redovisades i bakgrundskapitlet. I följande kapitel 
beskrivs även arbetets betydelse för min egen del och för mig som framtida lärare. Även 
arbetets betydelse för andra lärare och studenter beskrivs. Slutligen förs resonemanget kring 
fortsatt forskning på området.   

5.1 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt resultaten diskuteras utifrån två teman:  

-   Jämförelse mellan känslor och upplevelser av oro och nervositet innan, under och 
efter mentalträningsprojektet;	  

-    Vikten av kontinuerlig mental träning samt ljudspårens effektivitet. 

5.1.1 Jämförelse mellan känslor och upplevelser av nervositet och 
oro innan, under och efter mentalträningsprojektet 
Från inledningsdelen av följande arbete framgår att anledningen till val av följande projekt 
(mental träning) var att jag oftast innan konserttillfällen upplevde nervositet och oro som 
orsakade hämmande i min gestaltningsförmåga. Detta förekom även innan instrumentala 
lektioner i senare skeende av min musikaliska utbildning.  
 
Innan projektet speglade det sig på sådant sätt att innan dessa tillfällen upplevdes starka oro-
”påslag” i magen, illamående-känslan och rädslan att göra läraren besviken. Även ökad puls, 
tankar ”Det kommer inte att gå bra”, ”Vad kommer läraren att tycka” etcetera var närvarande.  
Dessa negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner som jag upplevde innan 
konsertuppspel eller instrumentala lektioner liknar de känslor och kroppsliga reaktioner som 
angavs i definition av begrepp nervositet och därför samstämmer med den (Vårdguiden 
1177.se, 2015). Mina negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner innan konsert eller 
lektion stämmer även med begreppet ångest som också beskrevs i bakgrundskapitlet 
(Vårdguiden 1177.se, 2016).  
 
De negativa upplevelserna av nervositet och oro innan uppspel eller instrumental lektion 
bevarades under själva tillfället och hade negativ påverkan på den. Det kunde oftast upplevas 
på följande vis: trots min upplevelse av relativ lugn under spel jag begick plötsligt misstag på 
ett specifikt ställe. I denna stund upplevdes känsla av spänning i hela kroppen, ”fastnande” på 
det stället, ”mjuknande” av grepp. Även darriga händer och klump i magen fanns under 
spelet. Efter spelet upplevde jag oftast besvikelse med mitt spel som uttryckte sig i gråt. 
 
En annan ofta förekommande reaktion som kom i dessa situationer var svettiga händer. Detta 
kan kopplas till Williamons (2004) förklaring av sympatiska nervsystemet som orsakar kamp-
eller-flyktmekanism. Detta överensstämmer även med Weinberg och Goulds (2015) 
förklaring av begreppet oro. 
 
Dessutom negativa tankar innan lektionen eller konserten, känslan av besvikelse med spelet 
med fler är förenliga med särdrag som enligt Kenny och Ackerman (2009) kännetecknar 
musikers kognitiv ångest och författarnas definition av somatisk ångest som också beskrevs i 
bakgrundskapitel. 
 
De ovanbeskrivna negativa känslor och kroppsliga reaktioner upprepades väldigt ofta under 
olika delar i min utbildning. Detta enligt Merleau-Ponty (1997) ledde till att nervositeten har 



 32	  

inpräntats i kroppen och vanan har skapats. Därför i likhet med det Bengtsson (2005) skriver i 
förklaring av Merleau- Pontys begrepp vara –till-världen förändring i kroppen- uppkomsten 
av nervositet vid konsert eller lektion medförde förändring i världen- misslyckad spel, 
missnöje och så vidare. Nervositet blev därför ett hinder för mig som stod i vägen för förening 
av pianot med min egen kropp. 
 
De negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner som orsakade nervositet och oro innan 
projektet fortsatte vara aktuella även under stor del av mentala träningsprojektet. Detta i sin 
tur påverkade upplevelser av oro och nervositet i de olika tillfällen och gestaltningsförmågan i 
de som syns tydligt i resultatdelen.  
  
De negativa tankar, känslor och kroppsliga reaktioner som fortfarande upplevdes under 
projektets gång strider därför emot det som Fageus (2012) uppfattar som mål med artistisk 
mental träning. Detta eftersom istället för att bemästra känslor och prestera på ett högre 
musikalisk nivå jag under första period och stor del av andra period fortsatte bli osäker och 
tvivlade på mig själv. Det även bidragit till hämmande i förmågan för gestaltning. Förutom 
detta jag under dessa perioder koncentrerade mig på begränsningar, som gav fortsatta negativa 
upplevelser som till exempel ångest, känslan av oduglighet, brist på struktur. Sistnämnda 
gällde mitt övningssätt. Det som beskrevs strider därför även emot den andra målet med 
Fageus (2012) mentalträningsmetod som beskrevs i bakgrundskapitlet.  
 
Som ett sätt att ändra på detta kunde jag använda mig av tips som Person (2016) föreslår i sitt 
arbete. Denna tipset handlar om att ta längre tid på de som mentalövningar känns svåra och gå 
till nästa övning när den utövande känner sig klar med föregående. Detta skulle kunna 
användas under början och stor del av mellanperioden i projektet. 
 
Dock under slutet av andra och tredje perioden märks att positiva tankar, känslor och 
kroppsliga reaktioner trädde fram. Detta medförde återigen förändring i min kropp i form av 
minskning av nervositet och oroskänslor och förbättring av gestaltningsförmåga. I enlighet 
med det Bengtsson (2005) skriver medförde det ovanbeskrivna även förändring av min värld. 
Detta kan tydligt ses från beskrivning av känslor och upplevelser under konsert och 
terminsredovisning i resultatdelen.  
  
Det kan därför sägas i efterhand att mentala träningen trots misslyckande i början hade 
inverkat positivt på mina upplevelser av nervositet och oro vid de olika framträdanden och 
nervositet och stressnivå och gestaltningsförmåga i dessa situationer. Därför bekräftar detta 
även resultat av föregående studier som gjordes av Josefsson (2016), Person (2016) och 
Hatfield (2017).  
 

5.1.2 Vikten av kontinuerlig mental träning samt ljudspårens 
effektivitet 
Både i Fageus (2012) mentalträningsmetod studie och träningsmetoden Weinberg och Gould 
(2015) som redovisades ovan framhävs det att för att mentala träningen ska ge resultat krävs 
det kontinuerlig utförande av övningar. Detta påstående visade sig vara aktuell även för 
följande arbete. 
Utifrån resultatdelens kapitel 4.2.1 framgår det att i slutet av vecka 3 jag var tvungen att göra 
uppehåll i mentala träningen på grund av förkylning. Detta i sin tur ledde till att kontinuiteten 
av övningen och dess längd har påverkats och att negativa upplevelser var  fortsatt närvarande 
i enskild övning. 
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Liknande kunde upplevas i känslor och upplevelser av nervositet och oro vid gemensamma 
lektioner. Detta liknade föregående situation eftersom trots min tidigare intention att utföra 
mentala träningen även innan dessa lektioner jag av olika anledningar kunde inte verkställa 
den. Detta i sin tur ledde till negativa känslor och upplevelser av nervositet och oro, höjd 
nervositet och stressnivå under dessa lektioner. Som resultat av ovannämnda påverkades min 
gestaltningsförmåga negativt.  
 
Gemensamma lektioner har fått sådana negativa konsekvenser eftersom jag undermedvetet 
förstod att de liknar ett konsertuppspel där jag bedöms. Till skillnad från vanliga lektioner 
eller terminsredovisningen bedöms jag under gemensamma lektioner även av vänner som 
gjorde det svårare att spela upp. Jag skulle kunna förändra det som beskrevs ovan genom att 
en stund innan uppspelet gå ifrån undervisningsrummet till lugnare plats och genomföra 
övningen där. 
 
På grund av allt det ovanbeskrivna kontinuerlig mental träning blir viktig att fortsätta med, 
särskild innan gemensamma lektioner. Förutom det kontinuerlig träning blir viktig att fortsätta 
med för att få bort nervositetens negativa påverkan på kroppen som bestod trots förbättring i 
tankar och känslor. 
 
När det gäller ljudspårens effektivitet kunde det märkas att flera av dessa 
mentalträningsprogram verkade hjälpa. Exempel på sådana övningar kan vara: ljudspår från 
veckor 1 och 2 (Muskulär avslappning och Mental avslappning), ljudspår från vecka 5 (Stärkt 
motivation genom förebilder). Även mentala spåret från vecka 8 (Visualisering av projekt) var 
verkningsfull.  
 
Följande spår var verkningsfulla eftersom de gav positiva tankar, känslor och upplevelser i 
mentala träningsstunden. När det gäller övningarna under veckor 1 och 2 har de fått positiva 
konsekvenser betydligt senare. Dessa övningar har även bidragit till minskning av negativa 
reaktioner både i mentala pass (övningar 5 och 8), men även genom applicering på de övriga 
situationerna, i form av koncentrationsstund innan spelet.  
 
Däremot fanns det även ljudspår i Fageus (2012) mentalträningsprogram som hade motsatt 
effekt på ovanbeskrivna uppspelssituationer. De övningar var: ljudspår från vecka 3 och 4 
(Att stärka självkänslan respektive Att stärka självförtroende), ljudspår från vecka 7 (Vad vill 
jag odla, ge energi, utveckla) som dock gav påverkade inte enskild övning under samma 
vecka och blev hjälpsam under senare del av perioden, med mera.  
 
Dessa övningar  trots sin fokusering på  sådana områden som triggers och mentala bilder 
vilka beskrevs tidigare i arbetet var inte effektiva eftersom de orsakade negativa tankar under 
själva mentala träningsstunder (övningar från vecka 3 och 4) och orsakade uppkomst av 
allmänna negativa tankar som störde övningen (se resultatdelens del 4.2.1). Förutom detta 
applicerades inte dessa övningar praktiskt under uppspelstillfällen (särskilt övningar från 
vecka 3 och 4) som medförde osäkerhet, brist på självkänsla och självförtroende istället för 
ökning av dessa.  
 
Det även märks i resultaten att under fler tillfällen övergång till ny del i övningen (Att stärka 
självförtroende, Att stärka självkänslan) medförde stress, oro med fler negativa reaktioner. 
Detta kan förklaras med att övergången till en ny del uppfattades vara för ”plötslig”. En sådan 
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övergång märktes bland annat i rösten, tempot av instruktioner. Följande därför triggade igång 
nervositet, oro, orsakade ”glömmande” av orden, uppkomsten av allmänna negativa tankar.  
 
Allt detta tillsammans med det som beskrevs lite högre upp och gällde samma övningar 
orsakade att bristen på självkänsla och självförtroende som jag upplevde innan projektet bara 
stärktes. Detta uttrycktes i flera missar och efterföljande självtvivlande tankar och negativa 
känslor och kroppsliga reaktioner beskrivna tidigare i arbetet. 
 
Liknande upplevelser av Fageus (2012) mentalträningsprogram framgår från Persons (2016) 
arbete. Hon menar att under första perioden och andra perioden av hennes projekt övningarna 
hade inte alls hjälpt henne och gav även motsatt effekt.  
Det ovanstående visar att det finns flera områden som jag kan fortsätta utveckla (självkänsla, 
självförtroende) för att kunna bli ännu bättre musiker och lärare. Därför jag ska fortsatta med 
det även under vårterminen. 

5.2 Arbetets betydelse 
Föreliggande arbete har en oerhört stor betydelse för mig ur flera aspekter. För det första, jag 
har under arbetets gång tillägnat mig bättre teoretisk kunskap om hur nervositet och oro 
uppstår i kroppen. Dessutom jag har fått bättre förståelse för hur jag själv i min egen kropp 
upplever dessa känslor. För det andra, jag har fått bättre kännedom om mina starka och svaga 
sidor som till exempel positivitet, förmåga att klara av utmaningar respektive osäkerhet i det 
jag gör. Detta anser jag är viktigt att ha kunskap om för att fortsätta utveckla de svaga sidorna 
för att i framtiden bli en bättre lärare.  
 
För det tredje, med följande arbete har jag lyckats att bevisa för mig själv att mental träning 
ger positiva resultat både i minskning av nervositet och stressnivå i kroppen vid olika 
framträdanden och när det gäller gestaltningsförmåga i de olika uppspelstillfällen. För det 
fjärde, har mentala träningen inverkat positivt även på min allmänna skolvardag, jag började 
uppleva mer lugn och stabilitet i jämförelse med perioden innan mentala träningen.  
 
Dock på grund av ostabilitet under hela mentalträningsperioden, det vill säga många 
övergångar mellan lugn och oro under den blir fortsatt arbete med mental träning viktig. 
Denna blir även viktig eftersom trots positiva framgångar det blev omöjligt att motarbeta 
stress och nervositet som byggdes under 14 år av pianospel bara på en termin. Denna visade 
sig tydligt i och med att trots lugn och kontroll under terminsuppspelet negativa kroppsliga 
reaktioner bestod. Därför kontinuerligt arbete med mental träning under vårterminen kommer 
att krävas för att förbättra och upprätthålla de resultat jag har uppnått under höstterminen. 
 
Detta arbete är viktig för mig även med tanke på min framtida lärarroll. Genom att skriva 
detta arbete blev jag mer medveten om min osäkerhet som jag ska fortsätta arbeta med. Dock 
förutom detta följande arbete blev viktig eftersom jag i min framtida lärarroll kommer att 
träffa olika elever som kommer säkerligen att uppleva samma problem med nervositet och 
oro. Genom att själv genomgå mentalträningsprojektet kan jag utgående från mina egna 
erfarenheter ge sådana elever fler verktyg för hantering av nervositet och oro och förbättring 
av gestaltningsförmåga vid olika slags uppspel. Dock det blir viktigt här att anpassa och 
individualisera mentala träningsprogrammet utifrån varje elevs specifika behov. 
 
Jag hoppas att följande arbete blir användbar för studenter vid musikhögskoleutbildningar och 
musiklärare som själva upplever nervositet och oro i liknande situationer respektive har elever 
med följande problematik. Min förhoppning dessutom är att genom att läsa mitt arbete och 
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använda sig av Fageus (2012) mentala träningsmetod kommer dessa studenter och lärare 
uppleva återuppväckande av lusten och glädjen med musik som sysselsättning. 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Under senaste åren mental träning som metod för att hantera nervositet och oro i 
uppspelstillfällen blev ett vanligt förekommande ämne i examensarbeten på 
musikhögskoleutbildningar. Dock som det visas i de arbeten som beskrevs i följande arbetets 
kapitel ”Tidigare forskning inom området” de situationer där mentala träningen 
implementeras oftast är konsertuppspel eller terminsuppspel och övning. Detta betyder att 
följande arbete är första arbete där bred spektrum av olika uppspelssituationer och mentala 
träningens inverkan på gestaltningsförmåga i de undersöks. Förutom det följande arbete visar 
min egen subjektiva uppfattning om nervositet och oro i de olika uppspelssituationerna och 
mental träningens inverkan på nervositet och stress och gestaltningsförmåga i de. Därför 
väcker detta frågor: Hur skulle mentala träningen i samma situationer upplevas av andra 
musiker med en annan nivå av nervositet och oro i dessa situationer? Vilka konsekvenser 
skulle mentala träningens implementering ha för de och hur skulle gestaltningsförmåga 
påverkas?  
 
Därför skulle det vara intressant att göra en kvantitativ forskningsstudie med utgångspunkt 
från samma uppspelssituationer och mentalträningsmetod samt med deltagare som spelar 
olika instrument exempelvis violin, flöjt, med fler. Förutom detta i början av studien 
deltagarna skulle kunna delas i grupper utifrån hur de upplever sin nervositet och oro i olika 
uppspelssituationer. En sådan studie skulle kunna visa om efter mentalträningsprojektets 
genomförande upplevelse av nervositet och oro i de olika situationer har på något sätt 
förändrats och påverkat musikers gestaltningsförmåga. Dessutom sådan studie skulle kunna 
visa om det framgår samma mönster inom de olika grupper av musiker eller om det finns fler 
individuella skillnader. 
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