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Abstract 
 
Title: Brain Gym® – An approach to increase self-knowledge in situations of learning?, A 
study at the Malmö Academy of Music from a teacher and student perspective 
Author: Christoffer Persson 
 
Brain Gym® is a method developed by Paul Dennisons studies in physiology and aims to 
eliminate potential blockages during the process of learning. During the influence of stress, as 
in learning, we do not possess an entirely access to our perceptive ability. Instead we are lim-
ited to our so called dominance profile. This profile describes which of our senses that, during 
the influence of stress, will perform better respectively worse. To avoid this limitation Brain 
Gym® has developed a number of exercises, which are claimed to result in a balanced learn-
ing. This study aims to investigate in what ways Brain Gym® in piano courses may have in-
fluenced students at the Malmö Academy of Music. The study is based on qualitative inter-
views with three students and their piano teacher. In this study two students out of three ex-
periences that they are able to prevent stress by using exercises from Brain Gym®. All three 
students declare that the dominance profile is an accurate description of how they experience 
them selves in situations of learning.              
 
Keywords:  
Brain Gym®, learning, kinesiology, physiology, neurology, dominance profile, movement, 
brain and hemisphere dominance.  
 

Sammanfattning 
 
Titel: Brain Gym® – En väg till ökad självkännedom i lärandesituationer?, En studie vid 
Musikhögskolan i Malmö utifrån ett lärar- och studentperspektiv 
Författare: Christoffer Persson 
 
Brain Gym® är en metod utvecklad utifrån Paul Dennisons studier i fysiologi och syftar till 
att tillintetgöra eventuella låsningar och blockeringar vid lärande. I stressituationer, som då vi 
lär oss, har vi inte full tillgång till vår totala perceptionsförmåga. Vi är snarare begränsade till 
vår så kallade dominansprofil. Denna profil beskriver vilka sinnen hos oss som under stress 
kommer att fungera sämre respektive bättre. För att motverka denna begränsning har Brain 
Gym® skapat en rad olika övningar, vilka påstås bidra till ett balanserat lärande. Denna studie 
syftar till att undersöka på vilka sätt Brain Gym® i pianoundervisning kan ha påverkat 
studenter vid Musikhögskolan i Malmö. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med tre 
studenter och deras pianolärare. I denna studie upplever två studenter av tre att de genom 
Brain Gym övningar kan motverka stress. Alla tre studenter anser att dominansprofilen 
stämmer väl överens med hur de uppfattar sig själva i lärandesituationer.  

Sökord: 
Brain Gym®, lärande, kinesiologi, fysiologi, neurologi, dominansprofil, rörelse, hjärna och 
hemisfärdominans.  
 
 



 

 

 

Innehållsförteckning 
 
 

Inledning........................................................................................................... 1 

Syfte .................................................................................................................. 2 

Teoretisk bakgrund.......................................................................................... 3 

Olika metoder för att beskriva lärande...........................................................................3 
Brain Gym®.....................................................................................................................4 
Dominansprofiler .............................................................................................................4 
Muskelundersökning .......................................................................................................5 
Hemisfärernas funktioner ...............................................................................................5 
Kroppsliga reaktioner vid stress .....................................................................................6 
Brain Gym® övningar .....................................................................................................7 

PACE............................................................................................................................7 
Liggande åttor ...............................................................................................................8 
Elefanten .......................................................................................................................8 

Kritik riktad mot Brain Gym® .......................................................................................8 

Metod ................................................................................................................ 9 

Förhållningssätt ...............................................................................................................9 
Kvalitativa intervjuer ......................................................................................................9 
Datainsamling och analys ..............................................................................................10 
Urvalsgrupp ...................................................................................................................10 

Kjell Edstrand .............................................................................................................11 
Andreas .......................................................................................................................11 
Lina.............................................................................................................................11 
Erik .............................................................................................................................11 

Validitet ..........................................................................................................................12 
Etiska överväganden......................................................................................................12 

Resultat ........................................................................................................... 13 

Kjell Edstrand................................................................................................................13 
Dominansprofiler ........................................................................................................14 
Brain Gym® övningar .................................................................................................14 

Andreas ..........................................................................................................................15 
Andreas dominansprofil ”EE”, beskriven av Hannaford...............................................15 
Andreas om sin dominansprofil ...................................................................................15 
Lärande .......................................................................................................................16 
Egen undervisning.......................................................................................................16 
Konsertsammanhang ...................................................................................................17 
Andreas personliga reflektioner om Brain Gym® ........................................................17 
Kjell om undervisningen med Andreas ........................................................................18 

Lina.................................................................................................................................19 
Linas dominansprofil ”K”, beskriven av Hannaford.....................................................19 



 

 

Lina om sin dominansprofil .........................................................................................19 
Lärande .......................................................................................................................20 
Konsertsammanhang ...................................................................................................21 
Linas personliga reflektioner om Brain Gym® ............................................................21 
Kjell om undervisningen med Lina ..............................................................................21 

Erik.................................................................................................................................22 
Eriks dominansprofil ”J”, beskriven av Hannaford ......................................................22 
Erik om sin dominansprofil .........................................................................................22 
Lärande .......................................................................................................................23 
Egen undervisning.......................................................................................................23 
Konsertsammanhang ...................................................................................................24 
Eriks personliga reflektioner om Brain Gym®.............................................................24 
Kjell om undervisningen med Erik ..............................................................................25 

Diskussion....................................................................................................... 26 

Andreas ..........................................................................................................................26 
Lina.................................................................................................................................28 
Erik.................................................................................................................................29 

Slutsatser ........................................................................................................ 30 

Förslag på vidare forskning...........................................................................................31 

Referenser....................................................................................................... 32 

Bilagor............................................................................................................. 33 

Bilaga A: Intervjufrågor till studenterna......................................................................33 
Bilaga B: Intervjufrågor till läraren .............................................................................34 



 

1 

Inledning 
 
Alla är vi olika – vi har alla som individer olika utvecklade egenskaper hos oss själva som gör 
att det känns enkelt och självklart att utföra en särskild handling eller aktivitet. I vardagsspråk 
talar man exempelvis ”talang” eller ”fallenhet”. Samtidigt finns det givetvis aktiviteter som vi 
inte alls känner oss väl förtrogna med. Hur kan jag som blivande pianolärare möta elever med 
olika förutsättningar såväl som tillvägagångssätt och få dem att närma sig kunskap och 
förståelse? Under min lärarutbildning på Musikhögskolan i Malmö har jag läst om olika 
teorier om lärande såsom behaviorism, sociokulturellt perspektiv och kommunitarism. Dessa 
teorier skiljer åt på många sätt, dels genom sin människosyn men också genom de sätt, på 
vilka läraren skapar bäst förutsättningar för att möjliggöra lärande och förståelse hos elever. 
För egen del har jag en längre tid intresserat mig för neurologi, vilket delvis förmodligen 
beror på att min sambo jobbar på en neurologavdelning, och för hjärnan med dess 
fascinerande förmåga att manövrera all vår tankeverksamhet och handling. Ambitionen är att 
tillskansa mig en ökad kunskap om hur relationen hjärna och aktivitet samspelar och påverkar 
varandra, för att på så sätt kunna applicera detta i egen övning och undervisning.  
 
Jag har också alltid varit intresserad utav att försöka sätta mig in i hur olika människor närmar 
sig kunskap och förståelse. Under min verksamhetsförlagda utbildning, då jag själv undervisar 
piano, har jag blivit varse att vi alla lär på olika sätt. Alla lär sig inte på bästa sätt genom att 
enbart följa och spela efter notbild. Somliga vill framförallt lyssna och skaffa sig en personlig 
och känslomässig översikt över det nya stycket som ska studeras, medan andra människor 
föredrar att få tydlig och precis detaljinformation. På hur många olika sätt kan jag presentera 
samma innehåll för olika individer? Hur kan jag vägleda de elever som inte alls föredrar att 
lära på samma sätt som jag gör?  
 
Under ett lektionstillfälle i pianometodik på Musikhögskolan i Malmö introducerade läraren 
Kjell Edstrand Brain Gym®. Metoden sades kunna vara till stor hjälp för alla individer 
oberoende av förutsättningar och är baserad på studier i fysiologi. Kjell berättade att man i 
stressade situationer, som när man ska lära nya saker, tenderar att inte lära med sin fulla 
kapacitet, snarare utnyttjas endast vissa delar av den. Han förklarade lite om hjärnans anatomi 
och att vi i stressituationer inte har full tillgång till vår totala hjärnkapacitet. Han menar att vi 
snarare har access till en hjärnhalva, vilken styr över de kroppsliga funktioner som finns 
belägna på motsatt sida. Kjell presenterade en rad Brain Gym® övningar, vilka avser 
förebygga stress samt involvera båda hjärnhalvorna, hemisfärerna. Övningarna innebar att 
man implicerar kroppen genom korslaterala rörelser, såsom ”korsgång” och ”liggande åttor”, 
samt att dessa skulle kunna bidra till att häva eventuella kognitiva blockeringar. Dessa 
övningar kommer att beskrivas närmare i studiens kommande teorikapitel. 
 
För mig, med intresse för neurologi och anatomi, föll det sig naturligt att förkovra mig i ämnet 
Brain Gym® och min nyfikenhet väcktes till att undersöka hur metoden fungerat på olika 
individer.  
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Syfte 
 
Studien syftar till att undersöka på vilka sätt Brain Gym® i pianoundervisning kan ha 
påverkat studenter på Musikhögskolan i Malmö. Genom att belysa vad tre studenter och deras 
lärare Kjell Edstrand har att berätta kring sina upplevelser och tankar om denna undervisning, 
hoppas jag få svar på följande forskningsfrågor: 
 

• Hur upplever studenter att Brain Gym® bidrar till ökad självkännedom i 
lärandesituationer? 

• På vilket sätt har övningar från Brain Gym® påverkat deras sätt att hantera stress inför 
konsert och/eller i undervisning. 
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Teoretisk bakgrund 
 
Utifrån ett utbildningshistoriskt perspektiv har undervisningen kring lärande i en relativt stor 
omfattning utgått från att alla människor lär på samma sätt. Behaviorismen, vars principer om 
lärande grundades kring tankar om att vetande och kunskap på bästa sätt lärs genom 
betingning, det vill säga att en fråga kommer att få en reaktion i form av ett svar. Det centrala 
i grundaren John B Watsons människosyn innebär ”Det finns inget att utveckla inifrån” 
(Jerlang, 2005, s 184). Detta innebär följaktligen att kunskap inte är något som människan 
själv deltar i att skapa. Den formas av andra genom att de ger förstärkning utifrån i form av 
belöningar eller bestraffningar.  
 
Matti Bergström (1995) anser att skolan är alldeles för informationscentrerad och detta 
hindrar elevers verkliga utvecklande och att denna stegvis också eliminerar den 
utvecklingsnivå som de har då de börjar i skolan. Han anser att viktiga egenskaper som bör 
förmedlas är värderingsförmåga, skaparglädje och en helhetssyn, vilket medför att eleverna 
blir bättre utrustade för en framtid som är i ständig förändring. Skolan bör vara en skola för 
hela hjärnan och för olika slags typer utav hjärnor. 
 
Under de senare decennierna har dock litteratur och forskning kommit att kretsa kring en mer 
individbaserad syn på lärande. Eleven skapar själv sin kunskap och förståelse, medan läraren 
har en handledande roll i undervisningen. Aktuell litteratur visar på att vi lär oss på olika sätt. 
Här nedan följer en kortfattad genomgång av olika metoder för lärande, för att visa på 
pluralismen. Efter detta presenteras Brain Gym®, dominansprofiler, muskelundersökning 
samt en beskrivning av de två hemisfärernas funktioner. Detta åtföljs utav vad forskningen 
har säga om kroppsliga reaktioner i stressituationer. Därefter skildras de olika Brain Gym® 
övningar som tas upp i studiens kommande resultatkapitel. Slutligen kommer en del av den 
kritik som riktats mot Brain Gym® att belysas. 

Olika metoder för att beskriva lärande 
 
Rita Dunn har författat en modell med vilken man kan få ökad självkännedom om sitt eget 
sätt att lära. Genom att svara på drygt 200 frågor om vilka preferenser man föredrar angående 
miljön (såsom ljus, ljud och temperatur), emotionell påverkan (självständighet, motivation 
och tålamod), sociala anspråk (jobba i grupp eller ensam) samt fysiologiska (kost- och 
rörelsebehov) får man vetskap om ens sätt att lära och kan anpassa sig efter detta. Några utav 
de olika stilar som beskrivs är auditiv, visuell, taktil och kinestetisk. Sätt att tänka delas in i 
analytisk respektive holistiskt (Dunn, 2003). 
 
Howard Gardner har länge studerat vilken inverkan den mänskliga hjärnan har vid 
undervisning. Varje enskild människa förfogar över upp till sju intelligenser, vilka benämns 
som lingvistisk (förmågan att läsa, skriva och kommunicera) och logisk/matematisk, vilka fått 
ett enormt utrymme och företräde i undervisning utifrån ett historiskt perspektiv, anser 
Gardner. De andra intelligenserna namnges som visuell, spatial, musikalisk, 
kinestetisk/kroppslig och därtill även social intelligens (Dryden & Vos, 1994).  
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Brain Gym® 
 
Brain Gym® har etablerats utifrån Paul Dennisons studier, vilka han initierade 1969. Han är 
Fil. Dr i pedagogik samt speciallärare. Inledningsvis kretsar hans arbete kring människor som 
blivit diagnostiserade med damp, dyslexi, ADHD och Aspbergers syndrom. Dennison menar 
att det inte är avsaknad utav intelligens som gör att dessa människor klassificeras som 
”svaga”. Det rör sig snarare om medfödda brister i perceptionsförmågan och relationen mellan 
denna och den fysiska förmågan. Brain Gyms® huvudsakliga syfte handlar om att tillintetgöra 
blockeringar och låsningar, vilka försvårar lärande. Genom studier i kinesiologi, läran om 
kroppsrörelser samt relationen mellan hjärnfunktionen och musklerna, finner Dennison att 
motoriken har betydelse för lärande och menar att krypandet är höjdpunkten som integrerar 
både höger- och vänster hjärnhalva samt upprättar den neurologiska funktionen.  
Ett essentiellt hjälpmedel i dessa sammanhang är muskeltester. Systemet som Dennison 
utvecklade benämns Educational Kinesiology, vilket innebär inlärning genom rörelse. Ett 
antal utvalda övningar syftar till att stimulera hjärnan, nervsystemet och påstås förhöja 
prestationsförmågan på ett kreativt, intellektuellt, atletiskt samt socialt plan 
(www.braingym.se). En annan forskare som bidrar mycket till Brain Gyms® forskning och 
dess tillhörande litteratur är Carla Hannaford, som har vidareutvecklat Dennisons arbete kring 
dominansprofiler (Hannaford, 1997, 1998a).  
 

Dominansprofiler 
 
Carla Hannaford skildrar i sin bok ”Dominansfaktorn” (1998) en metod att fastställa 
människors dominansprofiler. Syftet med dominansprofilen är att på individuell basis erbjuda 
människor vetskap om hur de fungerar i lärandesituationer, samt vilka tillvägagångssätt som 
är att föredra för att möjliggöra lärande och förståelse. Denna teknik utvecklades från början 
utav Paul och Gail Dennison och innebär att man försöker fastställa vilken fot och hand samt 
vilket öra och öga som är dominant och således används mest i stressituationer, såsom då man 
lär sig. De olika kroppsdelarna motsvarar i ovan nämnda ordning kinestetiskt, kommunikativt, 
auditivt samt visuellt lärande. Man försöker även att fastställa vilken av de två hjärnhalvorna 
som är dominant. Eftersom hjärnhalvorna, hemisfärerna, kommunicerar med de organ som 
finns belägna på motsatt sida av kroppen, innebär detta att ett sinne kommer att fungera sämre 
om dess dominanta sida finns på samma sida som den dominanta hjärnhalvan.  
 
En persons dominansprofil fastsälls främst genom muskelundersökningar, vilka kommer att 
beskrivas närmare här nedan. Hannaford beskriver upp till 32 olika möjliga dominansprofiler, 
alla med unika egenskaper, samt ger förslag till olika handlingar för att optimera lärande. 
Övningar från Brain Gym® rekommenderas för att ge upphov till en integrering mellan 
hjärnhalvorna samt häva stressblockeringar. Varje persons dominansprofil, menar Hannaford, 
är medfödd och allteftersom man utvecklas med nya färdigheter och anpassningsförmågor 
växer man vanligen bortom sin grundprofils begränsningar. Samtidigt påverkar den 
grundläggande dominansprofilen oss och vårt beteende genomgående i livet, framförallt då vi 
lär oss eller befinner oss i stressade situationer. Vidare menar Hannaford att vetskapen om de 
olika dominansprofilerna bidrar till att ge ökad förståelse kring hur olika människor fungerar 
både vid lärande såväl som i sociala sammanhang.  
 
För att fastställa personers dominansprofiler används muskelundersökningar som en metod 
för att avgöra vilka sinnesorgan som föredras vid lärande. Dessa beskrivs här nedan. 
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Muskelundersökning 
 
För att avgöra vilka sinnen som är dominanta undersöks först vilken hand som är dominant, 
vilken sedan används som ”signalmuskel” och utgångspunkt då öron-, ögon-, fot- och 
hemisfärdominans fastställs. Testpersonen för upp en arm åt gången i en 45 gradig vinkel 
samt låser deltamuskeln, varefter undersökaren tillför ett lätt tryck av motstånd för att avgöra 
vilken av armarnas muskel som tydligast låser sig. Då handdominansen är fastställd riktar 
testpersonen sin uppmärksamhet, genom vidrörande med den dominanta handen och 
blickfång, till ett utav ovanstående organ i taget. Undersökaren tar reda på om signalmuskeln 
låser sig tydligast då det vänstra respektive högra organet examineras. Vilket organ som är 
dominant är det som testpersonen vidrör då signalmuskeln tydligast låser sig (Hannaford, 
1998).  
 
För att erbjuda en mer kontextrelaterad uppfattning kring dominansprofiler, följer här en 
kortfattad genomgång om hjärnans olika funktioner.  
 
 

Hemisfärernas funktioner 
 
Hjärnan är uppdelad i två avskilda hemisfärer, vilka förenas genom corpus callosum, 
hjärnbalken. Något förenklat, bearbetar den ”logiska hjärnhalvan”, vanligtvis den vänstra, 
detaljinformation, språkprocesser och analytiskt tänkande. Den högra hemisfären, vilken 
benämns ”gestalthjärnhalvan”, uppges behandla helheter och globala sammanhang såsom 
känslor, bilder, rytmer och intuition. Uppdelningen nedan är en sammanställning ur 
Hannafords (1997) bok ”Lär med hela kroppen”.  
 
Logisk   Gestalt 
 
Börjar med delarna först  Ser på helheten först 
Språkcentrerad  Känslo- och upplevelseorienterad  
Analytisk   Intuitiv  
Strukturerad   Spontan 
Ser på olikheter  Ser på likheter 
 
 
Rita Carter (1998) menar att den högra hemisfären behandlar emotionella känslor, såsom 
vemod, sorg och pessimism, i betydligt högre utsträckning än den vänstra. Det är av denna 
anledning som den kognitiva terapin syftar till att få klienten att själv analysera och verbalt 
uttrycka sina känslor, vilket förutsätter vänsterhjärnans aktivitet. Det är alltså en slags obalans 
i hjärnans uppfattning utav situationen och det objektiva resonerandet (vänster hjärnhalva) 
behövs för att få till stånd en förändring av beteendet. Genom att implicera sitt tal, formulera 
sig muntligt, och sin logiska analysförmåga kan klienten återta kontrollen över sina känslor 
och inte bli överväldigad utav dem.  
 
Hos de 90 % av världens befolkning som är högerhänta är språk relaterat till vänstra hjärnan, 
medan det ser annorlunda ut hos dem som är vänsterhänta. Uppskattningsvis 70 % av de 
vänsterhänta människorna har språklig verksamhet i vänster hjärnhalva, medan resterande 30 
% har den i både vänster och höger.  
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I likhet med Hannaford, hävdar Carter att den högra sidan trakterar holistisk och emotionell 
tankeverksamhet medan den vänstra representerar analytiskt och logiskt resonerande (Carter, 
1998). 
 
Högersidan har huvudansvaret för förmågan att bedöma tonhöjd, klangfärg och delvis att 
urskilja ett musikaliskt skeende där variationer sker av tidigare hörda strukturer. I det  
sistnämnda fallet ökar vänstersidans betydelse eftersom denna tycks stå för detaljanalys och 
dess deltagande i förloppet ökar då vi associerar till tidigare hörd musik. Eventuellt är den 
vänstra hemisfären hemvist för den mer uttalade musiktalangen, vad detta nu är, och denna 
hemisfär får en större betydelse vid högre musikalisk kompetens. Höger hjärnhalva verkar 
vara mer involverad då en människa just börjat musicera, eftersom denna hemisfär disponerar 
över känslor och intuitivt och kreativt skapande. Dock är båda hemisfärerna engagerade, via 
var sin fallenhet, i vår totala perception och hantering av musik (Fagius, 2001).  
 
Utifrån studier med PET (positronemissonstomografi), en medicinsk avbildningstekinik över 
signalsubstaners rörelser i kroppen, har det påvisats att läsning av musik engagerar de 
närliggande områden i vänsterhjärnan som behandlar läsning av text. Det har även 
framkommit att effekten av hjärnskada i den högra hemisfären kan bli nedsatt sångförmåga 
och melodiuppfattning, dock påverkas inte den rytmiska uppfattningen. Det dras dock inga 
slutsatser om varför den rytmiska förmågan inte påverkats. Greenfield (1997) nämner även att 
man genom undersökningar av musiker kommit fram till att hjärndominansen kan ändras 
genom lärande och erfarenhet. Professionella musiker har lärt sig att vara mer analytiska och 
därmed använda den vänstra hemisfären för att bryta ner musiken till dess beståndsdelar.  
 
Hjärnbalken, corpus callosum, fungerar som en förbindelse mellan de två hemisfärerna och 
möjliggör tillgång till det analytiska i den logiska hjärnhalvan såväl som den övergripande 
helhetsbilden som gestalthjärnhalvan behandlar. Då kommunikationen mellan dessa båda 
hemisfärer fungerar väl innebär detta integrerade tankar. Det motsatta kallas unilateralt, ett 
ensidigt tillstånd som innebär att människan blir begränsad till sin dominansprofil. Ju mer de 
båda hjärnhalvorna simultant används, desto fler nervförbindelser, dendriter, utvecklas i 
hjärnbalken. Detta innebär i sin förlängning en mer hastig och effektiv kommunikation mellan 
hjärnhalvorna och desto mer intelligent fungerar människan (Hannaford, 1998).  
 
Det påstås att detta unilaterala tillstånd ska utlösas i de situationer då vi upplever stress och att 
detta medför att vi har svårare att lära oss. Här nedan följer en beskrivning av de kroppsliga 
reaktioner som initieras under stress. 

Kroppsliga reaktioner vid stress 
 
Några av stressfaktorerna i våra liv består bland annat utav brist på utveckling (sensorisk- och 
rörelsestimulans, kreativ lek och kommunikation), medicin (dålig kosthållning, sömnbrist, 
drogmissbruk), konkurrens (orimliga förväntningar) samt en monoton undervisning, vilken 
negligerar olika människors sätt att lära (Hannaford, 1997). Den icke-dominanta hjärnhalvan 
minskar sin aktivitet avsevärt under stress och intar ett unilateralt tillstånd, detta till skillnad 
från det integrerade tillståndet då båda hjärnhalvorna är i symbios och arbetar på optimal nivå. 
I sin förlängning medför detta att man endast förfogar över de dominanta sinnesorganen som 
finns belägna på motsatta sidan från den dominanta hjärnhalvan sett.  
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Detta innebär följaktligen att om en människa har höger hemisfär och höger hand som sina 
dominanta sinnesorgan kommer kommunikationen, vilken förknippas med handdominansen 
och finmotoriken i höger hand att påverkas negativt. (Hannaford, 1998).  
 
När jag undersökt vad övrig forskning frambringat kring detta unilaterala tillstånd finner jag 
inte detta omnämnt i annan litteratur, vilket gör det svårt för mig att verifiera huruvida detta 
stämmer eller ej. Det verkar dock som att situationer då vi är stressade inte endast är av 
positiv natur, genom att vi via en ökad produktion av adrenalin och noradrenalin upplever oss 
själva som mer fokuserade och alerta. Lars Nyberg nämner att hormonet kortisol, vilket 
frigörs under stress, bidrar till att reducera både minnesprestationen samt vissa kognitiva 
funktioner (Nyberg, 2002). Kortisol leder till en nedbrytning av hjärnans nervförgreningar och 
detta medför försämrad minneskapacitet och försvårat lärande. Kroppsreaktionerna som 
förekommer vid stress är positiva om de inte inträffar alltför ofta och om kroppen hinner 
återhämta sig ibland (Wolmesjö, 2005).  
 
För att motverka stress samt aktivera båda hemisfärerna inför lärande har Brain Gym® skapat 
en rad olika övningar. Endast de övningar som är relevanta för min studie kommer att 
presenteras här nedan.  
 

Brain Gym® övningar 

PACE 

En serie rörelseövningar, inom Brain Gym®, som avser skärpa fokuseringsförmågan benämns 
som PACE, vilket är en akronym och står för engelskans ord för positiv (P), aktiv (A), klar 
(C) och energisk (E). Dessa motsvarar fyra faser, vilka ska bidra till en åtkomst av hela 
hjärnans funktioner, vilket bidrar till ett balanserat lärande. Varje enskild människa har sin 
unika takt för ett optimalt lärande och övningarna nedan syftar till att förbereda utövaren inför 
lärande och arbete. Övningarna utförs i omvänd ordning, det vill säga energisk, klar, aktiv och 
positiv.  

 
- Energisk. Vatten ska drickas innan nedanstående övningar genomförs. Detta bidrar till 

att öka den elektriska potentialen mellan cellmembranen, vilken har en avgörande roll 
i den neurologiska funktionen.  

- Klar. Hjärnknappar utförs genom att placera ena handen ovanför naveln medan den 
andra masserar mellanrummet mellan det första och andra revbenet direkt under 
nyckelbenet. Detta ska stimulera ett friskt och syresatt blodflöde från carotidartärerna, 
de första artärerna som går ut från hjärtat till hjärnan. 

- Aktiv. Korsgång innebär att man låter vänster armbåge vidröra höger knä därefter 
höger armbåge mot vänster knä. Denna korslaterala rörelse syftar till att underlätta 
kommunikationen mellan de två hemisfärerna och möjliggör enhetlig hjärnfunktion. 

- Positiv. Hook-ups betyder att man korsar ena vristen över den andra, varpå händerna 
korsas, knäpps, vrids och förs in mot kroppen samt vilar mot bröstet. Därefter låter 
man tungan vila i gomtaket bakom tänderna. Hook-ups syftar till att reducera 
stressnivån samt integrera de två hjärnhalvorna. 
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Liggande åttor. Rita horisontella 8: or, som ett evighetstecken, i luften med en hand i taget. 
Var still i nackmuskulaturen och använd istället ögonmuskulaturen för att följa handens 
rörelse. Syftet är att förstärka ögonens yttre muskulatur samt förbättra koordinationsförmågan 
mellan öga/hand, vilken har stor betydelse vid lärande.  
 
Elefanten. Placera vänster öra mot vänster axel och sträck sedan ut armen för att rita en 
liggande 8: a i luften. Följ hela rörelsen med fokuserad blick och slappna av i knäna. Denna 
övning syftar till att träna balansen och förbättra fokuseringsförmågan (Hannaford, 1997). 
 
 
Eftersom en stor del utav litteraturen i en denna studie innefattar publikationer vilka Brain 
Gym® givit upphov till, kommer en del av den kritik som riktats mot metoden belysas här 
nedan. 

 

Kritik riktad mot Brain Gym® 
 
En utav dem som riktat kritik mot den forskning som ligger till grund för Brain Gyms® 
principer är Keith J. Hyatt (2007) vid Western Washington University, USA. Hyatt menar att 
Brain Gym® misslyckats med att framlägga vetenskapligt stöd för teorin gällande 
hemisfärdominansens inverkan vid lärande. Dennisons arbete har utgått ifrån Ortons teorier 
från 1930-talet angående hemisfärdominans, vilka har avvisats i litteraturen sedan dess och är 
kritiserade för en avsaknad av empiriskt stöd gällande multisensorisk undervisning. 
Forskningen kring Brain Gym® har inte tydligt förklarat innebörden och betydelsen utav en 
total åtkomst av hjärnan vid lärande. Inte heller har rörelsernas påverkan vid lärande kunnat 
stå pall för vetenskapligt granskande.  
 

 

Brain Gym® materials and writings have consistently promoted the notion that the exer-
cises “activate the brain” and facilitate “whole brain learning”. However, Brain Gym® ma-
terials provide no scientific support that the brain needs to be “turned on”, nor do the mate-
rials provide research support regarding whole brain learning or even a definition of ex-
actly what this term means. These terms appears to be phrases that capture the imagination 
and lead the uninformed reader to believe in something for which there is no theoretical 
support. In fact, research findings have strongly refuted the theoretical foundations on 
which Brain Gym® was developed. Neurological repattering has been described as fraudu-
lent, cerebral dominance has not been linked to learning and perceptual motor training has 
not withstood rigorous scientific investigation (Hyatt, 2007, s 120).  

 

Brain Gym® har inte tydligt förklarat den reella innebörden av begreppet ”lära med hela 
hjärnan”, ej heller är det vetenskapligt styrkt. Hyatt hävdar att den teoretiska basen, vilken 
Brain Gym® byggt sina principer kring, har förkastats av andra forskare. Vidare anser han att 
det är dags att både verksamma lärare och lärarutbildningar förhåller sig kritiskt granskande 
till den här typen utav forskning, vilken inte har vetenskapligt stöd. 
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Metod 
 
I detta kapitel beskrivs studiens uppläggning samt begreppet kvalitativa intervjuer. Därefter 
beskrivs val av datainsamling och den urvalsgrupp som använts i denna undersökning och 
slutligen kommenteras studiens giltighet, trovärdighet samt dess etiska aspekter.  
 
 

Förhållningssätt  
 
Studien är baserad på ett hermeneutiskt förhållningssätt. Ordet hermeneutik betyder 
tolkningslära och innebär att forskaren studerar, tolkar och försöker förvärva kunskap och 
förståelse kring forskningsämnet. Historiskt sett användes hermeneutiken under medeltiden 
som en metod för att uttolka bibliska skrifter. Metoden har utvecklats inom 
humanvetenskapen och har under 1900-talet kommit att utvecklats till en existentiell filosofi. 
Numera appliceras hermeneutiken främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskapen. 
Hermeneutiken står för en mer öppen och kvalitativ forskarroll, där fokus ligger på tolkning 
och förståelse. En hermeneutisk forskare närmar sig sitt forskningsområde utifrån ett 
helhetsperspektiv, vilket mestadels benämns som holism. Holism innebär att forskaren sätter 
delarna i relation till helheten och pendlar mellan dessa nivåer för att få en mer fullständig 
förståelse. För att förstå forskningsobjektet använder sig forskaren sig av sin empati och 
förståelse. (Patel & Davidson, 2003). 
 
Traditionellt sett har hermeneutiken behandlat avslutade texter medan forskningsintervjun 
både innefattar skapandet och tolkningen av en text. Intervjuarna medverkar, genom samtalet, 
till att skapa de texter som de tolkar och de kan konferera med intervjupersonerna om sin 
tolkning. (Kvale, 1997). 
 
 

Kvalitativa intervjuer 
 
Som metod för datainsamling har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Syftet 
med mina intervjuer är att försöka få fram informanternas uppfattningar och åsikter och då 
passar kvalitativa intervjuer väl. Ofta innebär dessa intervjuer att det föreligger en låg grad av 
standardisering, vilket innebär att intervjupersonen ges stort utrymme att uttrycka sig med 
egna ord. Vid en hög grad av standardisering, som ofta används vid kvantitativa 
undersökningar med exempelvis fasta svarsalternativ i enkätform, lämnas föga eller 
obefintligt utrymme för informanten att använda egna ord. Vid kvalitativa intervjuer kan 
intervjuaren välja att ställa frågorna i en förbestämd ordning, vilket benämns som hög 
strukturering. Ett annat val är att ställa frågorna i den följd som förefaller sig mest naturlig i 
det enskilda fallet, dvs. låg strukturering. (Patel & Davidson, 2003).  
 
I mina intervjuer användes en låg strukturering, eftersom jag ansåg det som relevant att 
samtalet mellan mig och informanten kunde fortskrida i en naturlig riktning och därmed inte 
hämmas av eventuella abrupta språng. Valet av kvalitativ intervjustudie hör även samman 
med min uppfattning och förhoppning om att denna metod plockar fram informanternas 
personliga utsagor på ett mer precist sätt, jämfört med studier av kvantitativ karaktär.  
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Det var även viktigt för mig att få informanterna att känna sig bekväma vid 
intervjusituationen. Jag försökte därför skapa känslan av ett vanligt samtal, genom att lyssna 
aktivt, muntligt återkoppla och visa genom kroppsspråk att jag var en medskapare av ett 
samtal och därmed inte en förhörsledare. För att försäkra mig om att jag tolkat informanterna 
rätt, har jag under intervjuerna använt mig utav följdfrågor och muntliga sammanfattningar 
kring deras uttalanden. Eftersom min förförståelse innan detta arbete inte var särskilt 
omfattande kring forskningsområdet Brain Gym® samt fysiologisk- och neurologisk 
forskning, har jag genom att ta del av aktuell och relevant litteratur tillskansat mig ökad 
förståelse och ämneskunskap.  
 
 

Datainsamling och analys 
 
Direkt efter genomförd intervju antecknade jag i en loggbok mina intryck och tankar kring 
vad som kom fram under samtalet. Allt det jag kunde minnas skrev jag ner i mina 
anteckningar, vilket inbegrep direkta citat, kroppsspråk samt samtalets atmosfär och riktning. 
Alla intervjuer spelades in med en mp3spelare, efter alla deltagares medgivande, för att sedan 
ordagrant transkriberas. Eftersom transkriberingen innebar en ackurat återgivning av 
intervjuerna upplever jag att detta utgjort en solid grund för mitt tolknings- och analysarbete. 
Därefter har jag sammanställt och tolkat deltagarnas svar, genom att först läsa igenom 
respektive intervju i sin helhet och göra stryka under relevanta delar, vilka jag sedan noggrant 
jämförde med mina anteckningar från loggboken. Citat med direkt relevans för min 
undersökning har valts ut för att förtydliga olika synsätt och uppfattningar. 
 
 

Urvalsgrupp 
 
På Musikhögskolan i Malmö arbetar Kjell Edstrand, pianopedagog, efter principer från Brain 
Gym®, bland annat genom att ställa dominansprofiler i sin pianoundervisning.  Eftersom jag 
undersökt på vilket sätt denna undervisning har påverkat studenter under en längre tid, har 
urvalet i denna studie baserats på tre studenter vid Musikhögskolan i Malmö, som haft denna 
undervisning under minst ett år med olika genre- och utbildningsinriktning. Jag har dock valt 
att inte undersöka betydelsen för olika utbildningsinriktningar eftersom det skulle föra för 
långt i denna studie. Studenterna i denna studie valdes ut på så sätt att jag tog del av Kjells 
veckoschema, vilket hänger utanför hans undervisningssal, varpå jag valde slumpmässigt ut 
tre studenter som jag sedemera tog kontakt med. Eftersom dessa tre studenter uppfyllde 
kriterierna för studien, det vill säga de har haft Brain Gym® undervisning i minst ett år, är det 
också dessa som ingår i denna studie. För att få fler perspektiv, och på så sätt kunna jämföra 
elevernas och lärarens uppfattningar kring denna undervisning, har jag även valt att intervjua 
studenternas pianolärare Kjell Edstrand. Här nedan beskrivs kortfattat studiens informanter 
samt en framställning av de omständigheter som var gällande då intervjuerna genomfördes.  
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Kjell Edstrand  

 
Mötet med Kjell Edstrand inträffade i hans undervisningssal på Musikhögskolan i Malmö. 
Intervjufrågorna, samt namnen på de studenter som valt att ingå i undersökningen, har jag 
försett honom med innan intervjun för att ge tid åt förberedelse och reflektion. Kjell ställer 
gärna upp med sitt namn i mitt arbete och har godkänt att jag spelar in vårt samtal. 
Inledningsvis berättar jag om syftet med mitt arbete, samt hur han kan få ta del av det 
slutgiltiga resultatet. 
 
 

Andreas 

 
Andreas har piano som sitt huvudinstrument och studerar på klasslärarutbildningen, vilken 
även benämns G-utbildningen, vid Musikhögskolan i Malmö. Intervjun med Andreas ägde 
rum i en sal på Musikhögskolan i Malmö där vi satt och pratade ostört. Innan mötet hade jag 
via e-post skickat mina intervjufrågor för att ge tid till egen reflektion. Jag började mötet med 
att be om tillåtelse att spela in intervjun, vilket Andreas godkände. I inledningen berättar jag 
om vilket syfte mitt examensarbete har och att jag kommer att informera honom då mitt arbete 
är klart så att han kan få ta del av det slutgiltiga resultatet. 
 
 

Lina 

 
Lina har piano som biinstrument och studerar för tillfället på instrumental- och 
ensemblelärarutbildningen, även kallad IE-utbildningen på Musikhögskolan i Malmö. Innan 
mötet med Lina har jag fått tillåtelse att spela in intervjun och jag har försett henne med mina 
intervjufrågor så att hon på egen hand kan reflektera. Intervjun sker i ett rum på 
Musikhögskolan i Malmö där vi sitter och kan prata ostört. Inledningsvis berättar jag 
kortfattat om vad mitt examensarbete går ut på samt att jag kommer att varsko henne när mitt 
arbete är färdigt så hon kan ta del av resultatet. 
 

Erik 

 
Erik studerar också på IE-utbildningen vid Musikhögskolan i Malmö och har piano som sitt 
huvudinstrument. Innan Erik och jag träffas för intervjun har han fått ta del av mina 
intervjufrågor, för att på så sätt kunna reflektera på egen hand. Han har gett sin medgivelse till 
att intervjun spelas in. Mötet med Erik äger rum under kvällstid i ett rum på Musikhögskolan i 
Malmö där vi sitter och kan prata ostört För att inleda intervjun börjar jag med att berätta om 
vad syftet med mitt arbete är och att jag kommer att informera honom då mitt arbete är klart 
så att han kan få ta del av resultatet. 
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Validitet 
 
Eftersom studenterna inte varit anonyma inför Kjell, då syftet är att få inblick i individuell 
undervisning och frambringa uppfattningar från både Kjell och studenterna, kan deras svar ha 
friserats något. För att försäkra mig om en korrekt tolkning erbjöds informanterna att ta del av 
de referat som innefattade deras respektive utsagor. På så sätt fick de möjlighet att delge mig 
eventuella synpunkter angående de sätt jag uttolkat deras berättelser. Kjell, Andreas och Lina 
ville hellre ta del av studien i dess slutgiltiga form, medan Erik antog förslaget och han har 
alltså läst igenom min tolkning och godkänt den. Eftersom antalet deltagande studenter i 
denna studie endast är tre stycken, kan inte dessa sägas motsvara en majoritet. Resultatet i 
denna studie baseras endast utifrån dessa studenters personliga uppfattningar kring Brain 
Gym®.  
 

Etiska överväganden 
 
Av anonymitetsskäl har jag valt att ge studenterna fingerade namn. Anledningen till att 
använda fingerade namn, istället för exempelvis ”informant A”, beror på att jag anser att det 
upplevs mer personligt. Att jag inte valt att fingera Kjell Edstrands namn beror på en muntlig 
överenskommelse, där han godkänner att jag använder hans namn i denna uppsats. För att 
försäkra mina informanter om anonymitet har endast deras utbildningsinriktning angivits och 
inte deras respektive årskurs.  
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Resultat 
 
I detta kapitel kommer intervjuerna med studiens informanter att rapporteras. Kapitlet är 
indelat i underrubriker utifrån behandlat ämnesområde. Efter varje underrubrik följer en 
kortfattad summering av informanternas utsagor. För att förse läsaren med nödvändig 
information, angående respektive student, kommer en beskrivning av deras dominansprofiler 
att bifogas, utifrån Hannaford (1998).  
 

Kjell Edstrand  
 
För egen del har han alltid varit väldigt intresserad av det motoriska inlärningssystemet, vilket 
man i egenskap av pianist ständigt får brottas med. Kjell upptäckte att han hade väldigt lätt att 
lära sig ny musik via sitt gehör om han samtidigt tittade på sina händer. Det svåra var att 
memorera notbilden rent visuellt. Det skulle inte hålla i längden då det förutsätter fotografiskt 
minne, förklarar Kjell. Intresset har varit stort för psykologin bakom motorisk prestation och 
han har sysslat mycket med idrott såsom höjdhopp, fotboll och judo. Kjell blev fascinerad av 
metodiken som användes i judon där det inte fanns några instruktioner. Istället utgick 
undervisningen från att man fick observera instruktören, då denne förevisade. Metodiken 
byggde på att först få en visuell uppfattning om vad som skulle genomföras för att sedan själv 
få prova att utföra. ”Jag tyckte om den här närheten till visa-gör, som när man kanske lär sig 
gå. Att vi har en inlärningsförmåga som är grundad på rörelsebilder på något vis”. 
 
Kjell introducerar, tillsammans med sin fru och kollega Gun-Lis Ardevall, Brain Gym® för 
de nya studenterna i årskurs 1 på Musikhögskolan i Malmö. De informerar om Brain Gym® 
och ställer studenternas dominansprofiler, ger dom olika övningar samt erbjuder en 
uppföljning någon vecka senare. Kjell poängterar att det i grupparbete kan underlätta om 
studenterna känner till varandras dominansprofiler, eftersom de då kan ta hänsyn till varandra 
på ett helt annat sätt. Kjell menar att Brain Gym® har en inbyggd filosofi som han är oerhört 
förtjust i, nämligen ”learning by doing”. Man visar kroppen att det är möjligt att förändra 
någonting, berättar han. Vidare klargör Kjell hur essentiellt det är att man själv reflekterar 
över syftet med övningarna samt analyserar på egen hand och inte lever i tron att förändring 
sker över en natt. 
 

Kjell: Det är ett omedvetet lärande som är jätteviktigt! Och när man gjort varje övning 
sätter man sig ner och [frågar sig]: ´Varför var nu detta bra? Varför blev det skillnad?´ Så 
att det är ingen hokuspokus-metod som en helbrägdagörare får folk att utföra. Och det är 
många som tar det så: ´Oh, det här är fantastiskt!´ Men det funkar inte om du inte själv tar 
det här till dig och inser att det är ett redskap att vända en process. Du är inte låst vid 
någonting. Du är inte alltid dålig på det du en gång varit dålig på, utan du kan förändra. 

 
Han anser att den allra största nyttan med Brain Gym®, förutom de tekniska lösningarna, är 
övningsmetodiken som innebär att man måste börja med en helhetsuppfattning, därefter jobba 
med delarna och slutligen gå tillbaka till helheten igen. Detta måste man göra, oavsett 
dominansprofil, för att nå optimalt lärande.  
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Kjell nämner att en av nackdelarna med Brain Gym® är att han ibland möter människor som 
menar att effekten inte ännu är vetenskapligt bevisad och att de av den anledningen förhåller 
sig oerhört kritiska till det. Vidare säger han att det inte heller är vetenskapligt bevisat att det 
inte skulle ha effekt. Det är därför viktigt att göra distinktionen mellan sant/inte sant och 
tror/inte tror. Det är bara att själv prova och ge det en chans. Kjell förklarar att han, utifrån 
egna erfarenheter, sett oerhört positiva resultat genom tillämpandet av Brain Gym® och att 
han av denna anledning inte ser någon poäng i att leta efter vetenskaplig bevisning. 
 
Tidsfaktorn framhålls som en viktig parameter, vilken spelar en stor och avgörande roll för 
hur Brain Gym® i pianoundervisning kan falla ut. I dagsläget jobbar Kjell med Brain Gym® 
framförallt genom att förbättra studenternas svagheter, men skulle gärna vilja jobba mer med 
att utveckla deras styrkor. Han förklarar att i arbetssituationen på Musikhögskolan gynnas de 
metoder som spar tid, vilket också studenterna har blivit präglade av. De vill hitta snabba 
lösningar eftersom de också har en pressad situation med många lektioner varje vecka. Kjell 
poängterar att Brain Gym® kräver mer tid än vad som hinns med inom ramen för de 
halvtimmeslektioner i pianoundervisning som erbjuds studenterna. ”Brain Gym® kräver tid. 
Och den tiden har vi inte riktigt så därför ber vi alla studenter, att om det är stressigt, så gör 
PACE innan lektionen. Om dom hinner, med sina 20 lektioner i veckan.” 

Dominansprofiler 

 
När jag frågar Kjell, om huruvida dominansprofilen skulle kunna bli en självuppfyllande 
profetia, menar han att det är oerhört viktigt att påpeka inför studenterna att det endast är i 
stressade situationer som man går in i sin dominansprofil och därmed blir begränsad. När man 
är avslappnad och i balans har man tillgång till sin fulla kapacitet och är inte begränsad till sin 
dominansprofil. Han påpekar att lärande är en stressituation, vilket således kan innebära att 
inlärningssystemet blir rubbat. Detta är något som Kjell brukar demonstrera då han undervisar 
i Brain Gym®, som exempelvis då han presenterade metoden inför Sveriges 
Pianopedagogförbund. Då tog han upp en frivillig person från skaran som han lärde en 
”dimskala” på ett sätt som gjorde att personen i fråga blev väldigt pressad. Personen ifråga 
blev stressad av situationen genom att det förekom många olika slags instruktioner på kort tid, 
både muntliga såväl som visuella och det faktum att det satt en publik och tittade på bidrog till 
en ökad press för den undervisade. Kjell menar att han aldrig varit med om att den utsatte 
pianisten, oavsett hur duktig han/hon har varit, har lyckats spela skalan utan att göra enklare 
missar och att detta i sin tur beror på att lärandet blir lidande i stressade situationer. 
 

Brain Gym® övningar 

 
Kjell berättar att han har en student, vilken inte ingår i denna studie, som förbättrade sin 
notläsningsförmåga i basklav markant genom att göra Brain Gym® övningar såsom ”liggande 
åtta, följa konturer och blinka, elefanten och korsgång.” Han förklarar att dessa ”riktade Brain 
Gym® övningar”, som förbättrar synförmågan med båda ögonen, bidrar till att vidga 
fixeringspunkten i synfältet eftersom den vanligtvis krymper då personen i fråga går in i sin 
dominansprofil. För att öva ”detaljseendet” fick studenten följa konturer längs väggen och 
blinka. ”Liggande åttor” innebär att man korsar kroppens mittlinje med både blick och händer, 
vilket innebär att man aktiverar båda hjärnhalvorna så att båda ögonen involveras. Han 
berättar vidare att övningen ”elefanten” påverkar både synen och hörseln på ett positivt sätt. 
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Andreas 
 
 
Andreas dominansprofil ”EE”, beskriven av Hannaford (1998): 
 
Hemisfärdominans: Logisk (vänster) 
Specialisering: Verbal 
Begränsning i stressituationer: Visuell, rörelse och auditiv. 

 
• Lär bäst genom kommunicera och analysera, muntligt eller skriftligt, kring detaljerna i 

informationen.  
• Kan i stress- eller lärandesituation ha svårt för att se, höra och minnas detaljer. 
• Det vänstra ögat läser av från höger till vänster, vilket kan innebära svårigheter att 

läsa. 
• Uppmuntras att använda sina avslappnade auditiva och visuella (vänster öga och öra) 

insignaler som står i kontakt med gestalthemisfär (höger) som innebär en 
känslomässig interaktion. 

 
 

 

Andreas om sin dominansprofil 

 
Andreas berättar att hans profil heter EE, vilket innebär dominant vänster hjärnhalva, vänster 
öra, vänster öga, höger hand och vänster fot. Han förklarar vidare att hans starka sida är 
kommunikation och att han behöver prata eller skriva ner för att analysera och lära sig saker. 
Mindre bra går det när han lyssnar på muntliga instruktioner eller läser texter. Han upplever 
att dominansprofilen stämmer väldigt bra in på hur han uppfattar sig själv i lärandesituationer. 
Vidare ser han positivt på att ha fått sin profil ställd. 
 
 

Andreas: Så att jag måste prata eller skriva för att analysera och lära mig saker. Jag har 
svårt att läsa papper och jag har svårt att lyssna på instruktioner och sånt. 

 

     I: Men tyckte du att det stämde på pricken? 

 

Andreas: Ja, helt plötsligt så förklarade det min skolgång och varför jag alltid varit den 
som ställt konstiga frågor på lektion. Därför att jag var tvungen att prata. Och varför jag 
gärna tar diskussioner i klassrumsmiljö, därför att jag behöver det. Och det förklarar också 
varför jag har svårt att läsa noter. Och det stämmer in på hur jag känner mig som människa 
och hur jag har upplevt mig själv och mina hinder liksom. Så att det var väldigt positivt 
och få det lite: Det här är mina för- och nackdelar och det finns sätt att jobba med det. Så 
att det var väldigt skönt tyckte jag. 
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När vi pratar om huruvida dominansprofilen skulle kunna bli en självuppfyllande profetia 
menar Andreas att han inte upplevt det så utan tycker att hans dominansprofil stämmer in över 
förväntan på hur han uppfattar sig själv. Han berättar också att Kjell varit noga med att påpeka 
att det endast är i stressituationer som man är begränsad till sin dominansprofil och att man 
annars har tillgång till sin fulla kapacitet. 

 

Lärande 

 
Efter att dominansprofilen ställdes upplever Andreas att han fått ökad självkännedom och 
bekräftelse på att hans tidigare sätt att närma sig kunskap, genom kommunikation och 
anteckning, är positivt. På lektioner har han alltid fört mycket anteckningar men har aldrig 
behövt läsa dom igen för att ta till sig kunskapen. I samband med att studera in nya texter har 
han använt en rad olika sätt för att memorera dom, exempelvis att läsa texten högt för att sen 
skriva ner den upprepade gånger. Han förklarar att hans öga läser av text från höger till 
vänster, ord för ord, och att han får växla mellan ögonen vilket leder till att han blir trött och 
okoncentrerad. För att kunna träna läsförmågan har han fått övningar från Kjell som innefattar 
”liggande åttor” och att läsa texter uppochner. Han har inte jobbat aktivt med dessa övningar 
men berättar att han provar att läsa uppochner ”[...] känns med en gång att ögonen vill röra sig 
åt det hållet”.  
 
Vi kommer in på området pianospel och Andreas förklarar att han är inne i en musikalisk 
identitetskris och tycker att det är svårt att passa ”... in i den här musikaliskt skolade miljön.” 
Han berättar att han till stor del är självlärd och alltid haft det lite jobbigt mentalt under 
tidigare pianoundervisning. Andreas har alltid skapat musik utifrån sig själv snarare än att öva 
på pianoläxor och nu när han går på musikhögskolan finner han det svårt att hävda sig och 
upplever en viss press på att bli en ”hantverksinstrumentalist”. På grund av detta har det även 
gått trögt på pianolektionerna med Kjell och Andreas upplever att han har svårt att ta sig an 
musiken på det sätt som förväntas utav honom. Han berättar att han inte hamnar i 
stressituationer under Kjells lektioner därför att upplägget är annorlunda jämfört med tidigare 
pianoundervisning. Där får han utrymme för sitt ”oerhörda detaljbehov” och kan få prata om 
det teoretiska i musiken. Andreas tycker själv inte att han lyckats särskilt bra med att 
applicera Brain Gym® metoden då han övar piano, vilket beror på att han av ovanstående 
orsaker inte övar särskilt mycket utan skriver egen musik och gör konserter utanför 
skolverksamheten. 
 

Egen undervisning 

 
Andreas menar att vetskapen om att människor har olika dominansprofiler har påverkat hans 
egen lektionsplanering då han själv undervisar. Eftersom han läser till klassmusiklärare, och 
därmed möter många olika elever i större grupper, menar han att det är viktigt att lägga upp en 
varierad undervisning som lämnar utrymme till flera moment, exempelvis läsning, 
diskussionsforum och att få röra på sig. På så sätt får eleverna använda fler sinnen och 
undervisningen blir mer allsidig, vilket ger positiv effekt, berättar Andreas. 
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Konsertsammanhang 

 
För att försöka förebygga stress inför viktiga konserter använder han sig av PACE men är 
ambivalent till huruvida det haft effekt eller inte. Han berättar vidare att det är möjligt att 
effekterna han känner av PACE skulle kunna uppnås genom andra aktiviteter och att det inte 
är något främmande att man bör fokusera på andning, få igång blodcirkulationen och att 
dricka vatten för att fokusera. ”Men jag vet inte hur mycket det ska tillskrivas Brain Gym med 
copyright R” I konsertsammanhang har han blivit medveten om att han gärna vill ha 
medhörningen på sin vänstra sida, för att få tillgång till sitt dominanta vänsteröra, och han 
tycker inte alls att det fungerat lika bra då han placerar den till höger. Han berättar att han 
först var tveksam till om dominansprofilen stämde i fallet örondominansen, men att han själv 
under egna konserter faktiskt blivit överbevisad. Den stämde. 
 
 

Andreas personliga reflektioner om Brain Gym® 

 
Andreas har inte läst böcker om Brain Gym® men har sökt information på Internet och 
berättar att han blir skeptisk när han upptäcker att det erbjuds kurser i ämnet som kostar 
pengar och att företrädarna dessutom har copyrightskyddat sina metoder. Om dessa metoder 
nu har en positiv inverkan på lärande menar han att det borde ha utvecklats fler likartade 
pedagogiska riktningar som Brain Gym®. Vidare berättar han att det kan vara en nackdel att 
få en profil ställd som förklarar hur man fungerar och att detta skulle kunna göra det svårare 
att få till stånd en förändring. Samtidigt påpekar han att vetskapen om hans dominansprofil 
bidragit till viktiga insikter och således lett till en ökad självkännedom.  
 
Andreas förklarar att han för ett par år sedan varit hos en naturläkare, som använde sig av 
tekniker som baserades på kroppsfeedback, liknande de muskeltester som Brain Gym® 
använder för att ställa dominansprofilen, för att söka fastställa huruvida han hade allergier 
eller virus i kroppen eller inte. Han blev under mötet med naturläkaren övertygad om 
kroppsfeedbackens tillförlitlighet och menar att detta bidragit till att han även satt tilltro till 
Brain Gyms® muskeltester. Han är i grund och botten naturvetare och menar att om han inte 
mött naturläkaren och blivit övertygad om kroppsfeedbackens innebörd hade han förmodligen 
varit oerhört kritiskt till Brain Gyms® fastsällande av dominansprofiler. Andreas pendlar i ett 
ambivalent tillstånd inför sin personliga uppfattning kring Brain Gym®. Å ena sidan, hyser 
han, genom egen erfarenhetsbaserad förståelse, tilltro till de muskeltester som används för att 
ställa dominansprofilen, samt uttrycker en klart ökad självinsikt genom vetskapen om sin 
profil. Å andra sidan, strider denna erfarenhetsbaserade insikt mot hans behov av att ha 
naturvetenskaplig bevisning som grundval då han bildar sig uppfattning om olika teser och 
företeelser. En bidragande orsak till hans skepticism verkar vara det faktum att han ser Brain 
Gym® som ett vinstdrivande företag med monopol på en samling kunskaper och metoder, 
vilka inte borde tillskrivas en specifik organisation med ensamrätt.  
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Kjell om undervisningen med Andreas 

 
Andreas har profil EE vilket innebär att han är vad Kjell betecknar som ”detaljhjärna”, men 
han har vänster öra och öga dominant så han hör inte muntliga instruktioner, kan inte ta till sig 
visuella anvisningar och blir stressad när han ska läsa notbild, berättar Kjell.  
Vid de tillfällen Kjell ska instruera ett rytmiskt komp menar han att det inte alls fungerar bra 
om han direkt ber Andreas att imitera det spelade kompet. Istället delar Kjell upp helheten av 
kompet i mindre men detaljrika komponenter, genom att exempelvis visa hur fingrarna rör sig 
i förhållande till varandra samt göra en rytmisk koordinationsövning med klapp på det 
nedfällda pianolocket, samtidigt som han spelar. Först lär Andreas sig motoriskt, sen får han 
höra stycket igen i sin helhet och slutligen kan han även få öva på att korsa händerna för att 
befästa det han nu lärt sig. 
 

 

Kjell: I hans fall är det ett jättebra sätt, därför att då får han en chans att bli lugn med det 
rytmiska. Han är ju inte rytmisk obegåvad, inte alls. Det handlar inte om det, för att han har 
spelat mycket sån musik. Men han blir lite låst när han ska lära sig något nytt därför att han 
har lite prestationsångest. 

 
För att träna spelet i sin vänsterhand har Andreas fått göra drillövningar med tummarna och 
långfingrarna med båda händerna för att sedan korsa händerna. Detta innebär att man kopplar 
in båda hjärnhalvorna, poängterar Kjell, och att de båda händerna kan lära sig av varandra på 
så vis. Hannaford (1997) beskriver att då man gör en korslateral rörelse, det vill säga korsar 
kroppens median, aktiveras utvecklingen av hjärnbalken som utgör nervbanan mellan de två 
hemisfärerna, vilket leder till att kroppens båda sidor samarbetar, inbegripet ögon, öron, armar 
och ben. Med en jämn stimulans har sinnena en mer fullständig access till omgivningen och 
kroppens båda sidor kan röra sig på ett mer integrerat sätt och agera mer aktivt.  
 

 

Kjell: Väster hand kan lära sig höger hands motorik och kontroll. Vänster hand styrs helt 
plötsligt också av andra hjärnhalvan, i och med spegelvändningen och detta är något man 
använder i sjukvården när folk har haft ensidig pares. [Då] tränar man upp andra sidan med 
spegelövningar. 

 
 
 
Kjell tror inte att Brain Gym® ger lösningen på alla problem. Han har funnit att Andreas inte 
är särskilt organiserad i sitt övande och att detta, tillsammans med det faktum att han har 
mycket speljobb, bidrar till att hans självförtroende i pianospelandet blir lidande. Han berättar 
att Andreas kan bli fullständigt överväldigad av helheter och han ”krisar på pianot just nu och 
har bestämt sig för att uppträda med gitarr i fortsättningen”. Andreas närvaro har varit 
vacklande den här terminen och han skulle egentligen behöva sitta ner med kunskaperna om 
Brain Gym® och öva två timmar dagligen för att utvecklas, tycker Kjell. Efter att Andreas fått 
sin dominansprofil ställd har han dock fått en ökad medvetenhet om hur han fungerar.  
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Lina 
 
 
Linas dominansprofil ”K”, beskriven av Hannaford, (1998): 
 
Hemisfärdominans: Gestalt (höger) 
Specialisering: Visuell 
Begränsning i stressituationer: Auditiv, kommunikation och rörelse. 
 

 
• Lär sig bäst genom att uppmärksamma hela sammanhanget och den emotionella 

innebörden för den egna personen. 
• Föredrar att använda sig utav intuition framför stegvisa instruktioner för att nå 

slutresultatet. 
• Kan under stress ha svårt att kommunicera och verbalt uttrycka sin helhetliga 

uppfattning. 
• Bör inspireras till att kommunicera detaljer och linjära aspekter av lärandet. 

 
 

Lina om sin dominansprofil 

 
Lina berättar att hennes dominansprofil betecknas ”K”, vilket i stressade lärandesituationer 
innebär att hon får begränsat lyssnande och föredrar att använda det visuella som källa till att 
skaffa sig kunskap och förståelse. Hon berättar att det kan fungera att sitta still och lyssna 
under kortare förläsningar, men om dessa blir längre tappar hon fokuseringen och blir 
uttråkad. När jag frågar henne om hur väl hon upplever att dominansprofilen stämmer in på 
hennes egen självuppfattning menar hon att dessa står i linje med varandra, samtidigt som 
hon är ambivalent inför orsaken till varför det överensstämmer så pass väl. 
 
 

 

Lina: Så då blev jag såhär: ‘Ja, men det stämmer ju jättebra!’ 

 

I: Mm. Fanns det något som inte stämde då? 

 

Lina: Nej, faktiskt inte. Det har stämt. 

 

I: Ok. Det stämde på pricken? 

 

Lina: Ja. Och det har ju visat sig sen och det är väl det som... nu kommer jag inte riktigt 
ihåg varje punkt men det finns faktiskt ingenting som skiljer sig åt. Och det kan man ju 
tycka är lite läskigt, samtidigt som man tycker: ´Ja, men det är ju bra! Då kan jag jobba 
utifrån detta.´ 
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I: Mm. 

 

Lina: Samtidigt som man tänker: Eller så är det bara psykologiskt. Så jag vet inte.. 

 

I: Mm. För en del menar att det kan vara det, en självuppfyllande profetia. Men vilken är 
din uppfattning? 

 

Lina: Nej men alltså.. det är det.. just det här.. men om man sen tänker.. Jag har tänkt så 
också att det skulle kunna vara så delvis. Det man nog inte komma ifrån tror jag. 

 
 
Utifrån egna erfarenheter, efter det att dominansprofilen ställdes, har hon blivit övertygad om 
dess giltighet och använder denna förståelse som ett redskap i att närma sig insikt och lärande. 
Hon har funderat en del över att dominansprofilens giltighet delvis skulle kunna vara 
förknippat med en önskan om samstämmighet, men jag tolkar henne som att orsaken är 
underordnad den ökade självkännedomen som dominansprofilen frambringat. Hon tycker att 
den stämmer väl överens med hennes personliga erfarenheter.  
 
 

Lärande 

 
Under lektionerna med Kjell berättar Lina att det oftast är som en ”ganska vanlig lektion” och 
att det i först i stressade situationer som dom jobbar utifrån dominansprofilen. Kjell upptäcker 
att hon är stressad och ivrig samt lyckas då bromsa upp situationen genom att påminna henne 
om att skaffa överblick över musikstycket innan det ska spelas. Hon påpekar att det är viktigt 
för henne att visuellt överskåda musikstycket och se sambandet mellan de olika delar vilka 
musikstycket är uppbyggt kring. Vidare nämner Lina att hon ofta är ivrig att komma fram till 
slutmålet och att detta är något som typiskt för hennes dominansprofil. Hon menar att det är 
överblicken över lärandesituationen som påverkar hur väl hennes förståelse för innehållet 
kommer att bli. Detta gäller också för henne i samband med läsning av böcker inför tentor. 
Hon förklarar att hon minns oerhört mycket bättre vad hon läst om hon först ögnar igenom 
vad kapitlen handlar om, i innehållsförteckningen, för att sedan börja läsa. En av hennes 
styrkor är att hon lär sig bra genom det visuella. Hon berättar att hon gärna sitter långt fram på 
vänster sida under föreläsningar för att ha bättre tillgång till sitt dominanta högeröra, vilket 
engagerar den ickedominanta vänsterhemisfären. I samband med instudering av nya 
musikstycken använder sig Lina av ”korsgång”, det vill säga höger hand möter vänster knä 
och vänster möter höger knä i en korslateral rörelse, och menar att detta hjälper henne då hon 
exempelvis har svårigheter med en melodifras. Antingen beror detta på att man flyttar fokus 
eller på att båda hjärnhalvorna samarbetar bättre i och med korsgången, förklarar Lina. Hon 
nämner dessutom att effekten av korsgång inte ännu är vetenskapligt bevisad men att hon 
utför den på grund av att hon upplever att den har en positiv inverkan på hennes lärande. 
Eftersom Lina erfarenhetsmässigt uppfattar en positiv inverkan av korsgång anser hon att 
behovet av vetenskapliga bevis är mindre viktigt.  
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Lektionerna med Kjell har också innefattat att jobba med dels det motoriska muskelminnet, 
dels med det visuella. I samband med att lära sig nya ackord har hon först tittat på ackordet på 
pianot för att sedan blunda och på så vis visualisera det. Att kunna se såväl som känna 
ackordet på pianot och på så sätt involvera andra sinnen än hörseln är några av momenten 
som hon har fått öva på tillsammans med Kjell. Innan varje övningspass vid pianot gör Lina 
PACE och hon ser det som ett sätt att fokusera och förebygga stress under övningen. När jag 
frågar hur detta påverkat övningen menar hon att det får henne att bli lugn, koncentrerad och 
att prestationsförmågan höjs. 
 

Konsertsammanhang 

 
PACE är även något som Lina alltid gör innan konserter, vare sig det är i sång eller pianospel, 
för att komma i balans och stressförebygga, vilket är något som hon ser positivt på. 
 

Lina: Ja, verkligen innan konserter! Och dom gångerna.. det är kanske en fix idé. Men om 
jag till exempel ska sjunga så tycker jag att jag blir bättre av [det]. Men det har nog att göra 
med att andningen kommer ner eller i pianospelet att jag blir lugn av det och sätter [...] det 
jag ska spela liksom. 

 

Linas personliga reflektioner om Brain Gym® 

 
Lina har inte själv läst böcker om Brain Gym® utan förklarar att det hon vet om metoden är 
baserat på de samtal hon haft med Kjell under lektionstid. Hon är inte intresserad av att bli en 
Brain Gym® instruktör som ger föreläsningar i ämnet. Däremot kan hon tänka sig att utbilda 
sig till instruktör för att så att säga äga rätten att kunna ”... applicera det i min egna sång- och 
pianoundervisning.” Vidare nämner Lina att det är mindre viktigt för henne att använda Brain 
Gym® ”renodlat” i sin egen undervisning. Hon är främst intresserad av att få mer kunskap om 
Brain Gym® för egen del och mindre angelägen om att ”missionera i det”. 
 

I: Är det något som är personligt för dig? 

 

Lina: Ja, det kan det säkert vara. Det vet jag inte riktigt men det är läskigt för att ofta är 
man ju positiv till de saker man utövar. Men det är väl lite som om man gillar att träna på 
Friskis kanske, fast man vill inte bli instruktör där. Lite samma sak. Jag vill ta del av det. 
Jag vill nog plocka godbitarna ur det! 

 

Kjell om undervisningen med Lina 

 
Kjell berättar att Linas dominansprofil är K och att hon är en ”helhetsmänniska” som har svårt 
att lyssna till punkt och därav missar detaljinformation. Istället letar hon instinktivt efter 
slutsatser. Hon är ivrig, energisk och engagerad i mängder av projekt, både utanför och på 
skolan, som hon sköter mycket kompetent. Hon tycker om att jobba grundligt med det projekt 
hon väljer att fokusera på och pianospelandet är endast ett i mängden av intressen för Lina. 
Hon satsar för tillfället mest på bland annat sång och då blir ansträngningen i pianoövandet 
mindre.  
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När jag frågar honom om hur det kan ha påverkat Lina att få jobba med Brain Gym® säger 
han att hon har nytta av det då hon är lugn och att hon annars använder sig av PACE för att 
komma i balans. Kjell klargör att för att Brain Gym® ska ha effekt och kunna förändra krävs 
det att man avsätter tid och arbetar medvetet med de olika övningarna man fått. 
 

Jag vill väldigt starkt understryka att detta är ingen universalmetod. Den hjälper 
förbluffande mycket om man har tid. Och det tar tid. Om det är 25 års vana man ska ändra 
på så är det inte abrakadabra! Det finns många som hoppas det och säger: ´Varför har jag 
inte gjort såhär tidigare?’.  

 
 

Erik 
 
Eriks dominansprofil ”J”, beskriven av Hannaford (1998). 
 
Hemisfärdominans: Gestalt (höger) 
Specialisering: Auditiv 
Begränsning i stress: Visuell, rörelse och kommunikation. 
 
 

• Lär sig bäst då personen i fråga riktar sin uppmärksamhet mot den hela bilden, 
kontexten och den emotionella innebörden. 

• Eftersom ögat är begränsat kan personen behöva vända sitt dominanta vänsteröra för 
att lyssna och behandla ny information. 

• Föredrar att inte följa stegvisa instruktioner. Tenderar till att redan från början 
föreställa sig slutresultatet för att därefter intuitivt göra det som verkar skäligt. 

• Bör uppmuntras till att arbeta med detaljer och linjära perspektiv i lärandet.  
 

Erik om sin dominansprofil 

 
Han inleder med att berätta för mig att den ursprungliga orsaken till varför han sökte sig till 
Brain Gym® undervisningen, som Kjell tillsammans med Gun-Lis Ardevall representerar på 
Musikhögskolan i Malmö, var på grund av sina stressrelaterade besvär. De berättade för 
honom att Brain Gym® skulle kunna vara ett sätt för honom att få bukt med problemen. Erik 
menar att Brain Gym® har gynnat hans sätt att hantera stress på ett bra sätt, exempelvis 
genom att fokusera på nuet istället för bli överväldigad av tankar om vad som senare ska 
göras. 
 
Erik förklarar att hans dominansprofil betecknas ”J” och att detta innebär att har sitt vänstra 
öra som sin källa för lärande och att han i stressade situationer tenderar att urskilja helheter 
snarare än detaljer. Han anser att dominansprofilen stämmer väl in på hur han själv uppfattar 
sig själv i lärandesituationer. 
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Lärande 

 
”Jag lär mig mycket genom att lyssna och då är det oavsett om jag ska härma ett stycke någon 
spelar i ett musikaliskt sammanhang eller om det är någon som pratar på en föreläsning eller 
vadsomhelst.” När Erik spelar i en ensemble tar han hänsyn till sin dominansprofil på så sätt 
att han gärna har sitt dominanta vänstra öra vänt mot ensemblen. Jag ber honom att beskriva 
hur han innan Brain Gym® metoden jobbade med att studera in nya musikstycken och han 
förklarar att han tittade mycket på noterna och inte alls använde sitt lyssnande. Detta innebar 
att det blev oerhört mycket detaljinformation och att hans tålamod tog slut efter några takters 
övande. Han förklarar att han använde sig av det sinne som hos honom var begränsat i 
lärandesituationer, det vill säga synen. 
 
 

Erik: Innan jag hade Brain Gym® och om jag satt med [ett] noterat stycke så tittade jag 
väldigt mycket på pappret och använde det sinne som inte är lika starkt hos mig, nämligen 
synen. Och det var ju lite motsägelsefullt, eftersom min starka sida är just att jag lyssnar 
mig till saker och utan att veta om det så gjorde jag det felet att jag tittade mycket på 
pappret. Sen började jag spela och kom kanske fyra takter bara. Sen tog jag om det igen 
och det funkade, men när jag sen kopplade på en stämma till så blev det lite ojämnt och det 
blev extremt mycket detaljer. Det funkar att lära in så om man trivs med och är invand med 
det, men för min del var det inte alls bra. För när jag började spela och lära mig piano var 
det alltid ett problem att öva för att min motivation försvann. Jag hade inget tålamod till att 
sitta sådär i detalj och läsa not för not och jag hade svårt att läsa noterna då också. Så 
skillnaden är helt enkelt att jag lärt mig lyssna oavsett vilket sammanhang jag är i. Att 
använda det auditiva mer. 

 

Kjell har förklarat för honom att en strategi att skapa kunskap under exempelvis föreläsning är 
att först titta på föreläsaren och framförallt lyssna tills denne pratat klart, för att först därefter 
skriva ner anteckningar. Detta är något som Erik alltid haft ett behov att göra i dessa 
situationer, men han säger att det har skett på ett omedvetet plan och att Kjell har lyckats få 
honom att inse att detta är positivt för hans sätt att närma sig kunskap och förståelse. Då Erik 
övar in nya musikstycken skaffar han sig först en helhetlig överblick över notbilden för att 
sedan noggrant studera detaljinformationen. En övning som Erik har fått av Kjell är bland 
annat ”Hjärnknapparna”. Han berättar för mig att han då håller två fingrar på korsryggen och 
två fingrar med andra armen på hakan och att övningens syfte, vilket han har ett vagt minne 
utav, är att få igång samarbetet mellan de båda hjärnhalvorna. Denna ovanstående övning 
benämns egentligen ”rymdknapparna” inom Brain Gym® och syftar till att underlätta 
förmågan att fatta snabba beslut. (Dennison & Dennison, 1986). Erik har alltså blandat ihop 
dessa övningar och med denna utgångspunkt, tillsammans med det faktum att han endast vagt 
minns övningen, tolkar jag detta som att han inte praktiserat övningen särskilt frekvent och 
därav inte upplevt något resultat. Han har alltså inte ägnat denna övningen särskilt mycket tid, 
något som Kjell nämner är avgörande för hur väl resultatet kommer falla ut. 

 

Egen undervisning 

 
Det Erik haft nytta av i egen undervisning är framförallt vetskapen om olika dominansprofiler 
och att människor inte nödvändigtvis föredrar samma sätt att närma sig kunskap.  
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Att ha förståelse och kunskap om olika sätt att lära är något han försöker ta hänsyn till då han 
undervisar, inte minst i klassundervisning, där han möter en mängd olika människor 
samtidigt. Erik menar att det gäller att ha en varierad undervisning som innefattar olika 
moment och att den inte får bli monoton och på så sätt utgå ifrån att alla elever närmar sig 
kunskap på exakt samma sätt. 
 

Konsertsammanhang 

 
Inför konserter gör han PACE och menar att det tar bort en del av nervositeten. 
 
 

Eriks personliga reflektioner om Brain Gym® 

 
Erik berättar för mig att han blivit oerhört inspirerad av Brain Gym® och att det stärkt hans 
självförtroende. Vidare menar han att det på grund av detta inte alls är otänkbart att bli 
instruktör själv eller åtminstone sprida information om Brain Gym®. 
 

 

Erik: Jag har förstått att jag kan spela bra piano. Mitt problem var aldrig att jag inte kunde 
spela, utan jag var bara tvungen att hitta andra sätt [att lära]. Och med hjälp av Brain 
Gym® har jag lyckats med det nu. Så jag skulle jättegärna kunna tänka mig att åtminstone 
föreläsa lite om det för att få folk att tänka i lite nya banor och få mer perspektiv på sig 
själva. 

 
 
Han berättar att han har läst om Brain Gym®, både i bokform men också på Internet. En av 
hans personliga funderingar är hur länge dominansprofilen är giltig. 
 

 

Erik: När man växer och blir äldre så ändras man ju väldigt mycket som person och i sitt 
tankesätt. Man får nya intressen och jobb och det påverkar en som människa också. Så att 
det jag ställer mig frågande till är just: ’Hur ofta måste man göra profilen och hur länge är 
den hållbar? Har jag den här profilen hela livet eller det bara i en viss tid i livet’? 

 
 
 
Enligt Hannaford (1998) växer man vanligtvis bortom sin dominansprofils begränsningar 
allteftersom man utvecklar nya strategier för att lära. Samtidigt kommer grundprofilen att 
påverka en resten av livet, men endast i situationer då man upplever stress. Dock hävdar 
Greenfield (1997) att musiker, genom ihärdigt praktiserande, kan lära sig att utgå ifrån den 
mer analytiska högerhemisfären vid övning. Hon nämner inget om att situationen skulle vara 
annorlunda om den var stressrelaterad. 
 
Vidare förklarar Erik att han blir lite ambivalent inför det faktum att olika forskare lägger 
fram olika fakta om Brain Gyms® metoder och att det kan vara svårt att själv bedöma vad 
som är vetenskapligt bevisat och vad som är erfarenhetsbaserat. 
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Kjell om undervisningen med Erik 

 
Kjell förklarar att Eriks närvaro under det senaste året varit vacklande och att de sågs senast 
för ungefär sex månader sen. Han har fått ge lektioner vid andra tillfällen för att Erik ska få 
ihop de antal gånger han har rätt till. Vidare nämner Kjell att han av etiska skäl endast sparar 
anteckningar från föregående år och att det på grund av detta är svårt att komma med precisa 
uttalanden angående lektionsinnehållet den senaste tiden just i Eriks fall. Han berättar att Erik 
kan bli fullständigt överväldigad av detaljer och har svårt att organisera sin tillvaro. Såvitt 
Kjell minns, är Erik en helhetsinlärare som har svårt att följa muntliga instruktioner. Hans 
starka sida är hans gehör och han lär sig nya musikstycken på bästa sätt genom att involvera 
det auditiva. Erik har en tendens till att inte slutföra påbörjade uppgifter och mycket av 
lektionstiden har gått åt till stöttande samtal. 
 

 

Det är väldigt mycket samtal på hans lektioner. Han behöver otroligt mycket backup. Han 
blir lite knäckt på ensemblelektionerna därför att han inte tar för sig. Han vågar inte lita på 
sin förmåga. Han är blixtsnabb i gehöret. Han hör och hittar saker direkt men vågar inte lita 
på det tekniska. 

 
 
Kjell berättar att Erik haft en del personliga problem, som inte direkt gått att lösa under 
lektionstid, vilket kan förklara att hans övande och musicerande blivit lidande. Kjell nämner 
att Brain Gym® kräver en insats hos varje enskild människa för att det ska kunna ha effekt 
och att han betvivlar att Erik jobbat på ett medvetet sätt för att söka applicera denna metod i 
sitt övande.  
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Diskussion 
 
Denna studie syftar till att undersöka på vilket sätt Brain Gym®, i pianoundervisning, kan ha 
påverkat studenter på Musikhögskolan i Malmö. På vilka sätt kan denna metod påverkat deras 
förmåga att skapa kunskap och förebygga stress?  
 
Genom mina forskningsfrågor, litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer med tre studenter 
från Musikhögskolan i Malmö och deras lärare Kjell Edstrand, har jag försökt närma mig en 
förståelse kring vilken inverkan Brain Gym® haft hos de studenter som deltagit i denna form 
av undervisning och i denna studie. I detta kapitel diskuteras studiens resultat, vilka kommer 
att förbindas med relevant litteratur för att styrka mina slutsatser. Avslutningsvis kommer 
förslag på vidare forskning att lyftas fram.  

 

Andreas 
 
Andreas har framförallt fått en ökad självkännedom efter det att han fått sin dominansprofil 
ställd. Det har varit positivt på ett personligt plan för honom att få profilen ställd. Han 
upplever att den stämmer väl överens med hur han uppfattar sig själv i lärandesituationer och 
tycker att den nyförvärvade insikten som dominansprofilen inneburit kan förklara hans 
skolgång. Han har alltid haft ett behov av att skriva anteckningar, mest för själva skrivandets 
skull och inte för att nödvändigtvis läsa dem igen. Behovet att prata och diskutera det han lär 
sig har alltid var flagrant, något som också står i linje med Hannafords (1998) beskrivning av 
Andreas dominansprofil (”EE”), vars starka källor till lärande beskrivs som analytisk och 
kommunikativ. Det stämmer också väl in på de redogörelser, vilka skildras i teorikapitlet om 
funktionerna i vänster hemisfär (Andreas dominanta). Den uppges vara centrum för 
detaljanalys, verbal kommunikation och logiskt resonerande (Hannaford, 1998; Carter, 1998; 
Fagius, 2001). Greenfield (1997) och Fagius menar att den vänstra hemisfärens analyserande 
förmåga och förmåga att bryta ner musik i dess minsta beståndsdelar i princip utgör en 
oumbärlig förmåga vid ett musicerande på högre nivå. Det är en förmåga som Andreas har 
som sin starka sida, både enligt utsagor från honom själv, Kjell och den aktuella forskning 
som redovisats i denna studie. 
 
För att återknyta till Bergströms (1995) och Hannafords (1997, 1998a) tankar, kring att 
undervisning och lärande bör engagera hela hjärnans resurser, anser jag att Andreas faktiskt 
jobbar med att involvera det som hos honom anses vara en sekundär källa till lärande, 
nämligen den ickedominanta högra hemisfären. Genom att han enligt egen utsago använder 
sig av sitt dominanta vänsteröra, vilket styrs av högerhemisfären, som hjälp till medlyssning i 
konsertsammanhang, medför detta att den högra hemisfären upptänds och inbegrips. Enligt 
Greenfield (1997) behandlar högerhemisfären melodiuppfattning och är dessutom hemvist för 
känslomässig och övergripande aktivitet. Detta borde ju följaktligen innebära att Andreas får 
en ökad access till förmågan att höra musiken i sin helhet från en mer emotionell 
utgångspunkt samt att sång- och melodiuppfattningen påverkas positivt. Dessutom anser jag 
att det sätt, på vilket Kjell jobbat tillsammans med Andreas, tar stor hänsyn till Andreas behov 
av att själv kommunicera kring detaljinformationen i musik.  
Undervisningen har utgått ifrån att dela in helhetliga begrepp till de mindre komponenter som 
Andreas säger sig föredra. Han har under lektionerna med Kjell inte hamnat i de 
stressituationer som han upplevt vid tidigare pianoundervisning.  
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Att han upplevt tidigare pianoundervisning som pressande och mentalt påfrestande skulle 
kunna förklara varför han till stor del är självlärd. En intressant aspekt är att han, trots sin 
dominanta högra logikhjärnhalva, väljer att skapa egen musik och jobba utifrån en kreativ 
ansats, snarare än att jobba med det som utifrån hans dominansprofil kan anses vara förväntat 
– öva nitiskt kring tekniska detaljer och de olika byggstenar vilka musiken är uppbyggd kring. 
Som en konsekvens av detta har hans eget övande på pianot blivit lidande, då han har svårt att 
förlika sig med tanken om att bli en ”hantverksinstrumentalist”. Han vill hellre musicera på 
sitt sätt och berättar att han inte jobbat aktivt med att applicera Brain Gyms® principer då han 
övar.    
 
Vidare har hans vetskap om olika dominansprofiler, att människor lär på olika sätt, inneburit 
att han medvetet försöker applicera denna då han själv undervisar i klass. Han har fått en ökad 
förståelse för att människor närmar sig kunskap och förståelse utifrån olika utgångspunkter 
och att det gäller att variera lektionsinnehållet efter detta så att olika sinnen kan involveras. 
Det måste finnas utrymme att engagera både det visuella och auditiva men också ge plats för 
diskussioner och rörelseaktiviteter. På detta sätt undgås en monoton undervisning, där elever 
endast sitter stilla, tysta och där lärarens monolog främst riktar sig till de elever som lär sig 
bäst genom visuell och auditiv input.  
 
Andreas har fått tips från Kjell om utföra så kallade ”riktade” Brain Gym® övningar, såsom 
”liggande åttor” och att läsa text uppochner, för att träna sin läsförmåga. Han upplever själv 
att det har känts som ögonen vill röra sig på det sätt som förutsätts, det vill säga från höger till 
vänster, då han provat läsa uppochner och verkar förvånad över att det upplevts positivt. Ändå 
har han inte valt att avsätta mer tid för att jobba på ett medvetet plan med denna övning, något 
som Kjell hävdar är förutsättningen för att få till stånd positiva effekter. Det hade varit 
intressant att höra vad Andreas haft att berätta om han avsatt tid varje dag med dessa 
övningar. Hade han upplevt en positiv förbättring av sin förmåga att läsa text och/eller musik 
eller hade läget varit oförändrat?  
 
I samband med att förebygga stress inför viktiga konserter har han använt sig av PACE, men 
förhåller sig tveksam till om det haft effekt eller ej. Han tänker sig att man skulle kunna få 
liknande resultat om man utförde andra aktiviteter än just PACE. Att uppmärksamma och 
fokusera på sin andning, få igång blodcirkulationen genom att röra på sig och att kroppen 
behöver vatten är för honom ingen ny upplysning. ”Jag vet inte hur mycket det ska tillskrivas 
Brain Gym® med copyright R”. En bidragande orsak till hans skepticism verkar vara att han 
ser på Brain Gym® som ett vinstdrivande företag med monopol på kunskap om metoder, 
något som enligt honom en specifik organisation inte borde ha ensamrätt på. Han berättar att 
han först förhöll sig tveksam till huruvida örondominansen stämde eller ej. Men genom egna 
erfarenheter i konsertsammanhang har han blivit överbevisad om att den faktiskt stämde. 
Andreas har en ambivalent inställning till Brain Gym®. Å ena sidan, har han 
erfarenhetsmässigt, genom mötet med naturläkaren, blivit övertygad muskeltesternas giltighet 
och upplever en tilltagen självkännedom genom vetskapen om sin dominansprofil. Å andra 
sidan, har han vanligen ett behov att grunda sin personliga uppfattning utifrån en vetenskaplig 
basis.  
Den senare utgångspunkten är något som Hyatt (2007) förespråkar, då han menar att både 
lärare och deras utbildningar bör förhålla sig kritiska till teorier som inte har vetenskapligt 
stöd. Man kan dock ställa sig frågan om vilket som väger tyngst – kunskap förvärvad genom 
personliga erfarenheter eller kunskap förvärvad genom andras erfarenheter? I Andreas fall 
med Brain Gym® verkar den personliga erfarenheten fått företräde framför den 
evidensbaserade inställningen.  
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Lina 
 
Brain Gym® har för Lina inneburit nya positiva tillvägagångssätt vid lärande, både i samband 
med att öva in nya musikstycken och i form av studieteknik då hon läser böcker inför tentor. 
Lina har dominant gestalthemisfär (höger), vilket enligt Hannaford (1998) betyder att hennes 
starka sida är att urskilja helheter, snarare än detaljer, och att hon använder sig av emotionell 
och visuell input jämte intuition för att närma sig lärande. Enligt Fagius (2001) behandlar 
högerhemisfären förmågan att bedöma klangfärg och tonhöjd, vilket skulle kunna ha positiv 
effekt då hon har sång som huvudinstrument. Kjell har upplyst henne om att applicera sina 
styrkor men också träna sina svagheter då hon läser text eller övar in nya musikstycken. Hon 
blir ofta ivrig då nya moment ska läras därför att hon har en tendens att förbise 
detaljinformation till förmån för den slutgiltiga helheten. Lina säger att hon lär sig oerhört 
mycket bättre om hon först skaffar sig en överblick över vad som ska läras, för att därefter gå 
in på djupet och studera detaljinformationen kring ämnet i fråga. När hon studerar nya 
musikstycken letar hon efter uppbyggnaden, exempelvis formstrukturen, så att hon reellt ser 
att stycket är uppbyggt kring delar och inte enbart en massiv helhet. Hon involverar härmed 
den ickedominanta vänsterhemisfären (logik), vilken har som specialitet att traktera 
strukturer, detaljer och analysarbete (Hannaford, 1998; Carter, 1998; Fagius, 2001).  
 
Under lektionerna med Kjell har hon fått jobba med att vidareutveckla sin starka källa till 
lärande, det visuella. I samband med att lära sig nya ackord har hon först tittat på ackordet på 
pianot för att sedan blunda och på det sättet försöka visualisera det innan det spelas. Hon 
tränar härmed sin förmåga att se den visuella uppbyggnaden av ackord på pianot. 
 
Lina använder sig dagligen utav PACE innan varje övningspass och upplever att detta hjälper 
henne och att finna rätt balans mellan avspändhet och fokusering. Det är för henne ett sätt att 
förebygga stress, men dessutom ett sätt att förbereda kropp och sinne inför aktivitet. Hon 
menar att PACE på samma sätt hjälpt henne med att förebygga stress och nervositet vid 
konsertsammanhang, något som hon tidigare haft problem med. Övningarna har hjälpt henne 
att förflytta fokusen från självkritiska tankar till känslor av hängivelse inför det specifika 
framträdandet. Forskning visar på att kroppslig reaktion vid stress innebär en ökad halt av 
hormonet kortisol, vilket sägs försämra minneskapaciteten och följaktligen lärandet (Nyberg, 
2002; Wolmesjö, 2005).  
 
Personligen anser jag att det är oerhört positivt att Lina, genom PACE, har skaffat sig ett 
positivt redskap i att jobba med stressförebyggande åtgärder, inte minst med tanke på att vår 
minneskapacitet utgör en central roll då vi lär oss. Då Lina har stött på problem vid övande, 
svårigheter med melodifraser, har hon använt sig utav korsgång och hävdar att detta sen 
medfört att hon kunnat spela melodin mer precist än tidigare. Hon berättar att effekten av 
korsgång inte ännu är vetenskapligt bevisad, men att hon utför detta eftersom det hos henne 
har en positiv inverkan.  
Hos Lina har alltså den egna erfarenheten företräde framför vad som är vetenskapligt styrkt. 
Detta går således emot de tankar som Hyatt (2007) förespråkar om en kritisk inställning inför 
de teorier vilka inte bärs upp av vetenskaplig bevisning. Personligen kan jag uppleva, 
vetenskapligt bevisat eller ej, att om man erfar ett positivt resultat av en viss aktivitet är detta 
gynnsamt oavsett vad andra säger. Som i uttrycket: ”Alla sätt är bra, utom de dåliga”. 
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Brain Gym® har påverkat henne positivt på många plan och hon uttrycker en ambition om en 
eventuell vidareutbildning. Lina kan tänka sig att utbilda sig till Brain Gym® instruktör för att 
kunna applicera vissa delar av metoden i egen undervisning men inte nödvändigtvis tillämpa 
den ”renodlat”. 
 
 

Erik 
 
Den ursprungliga orsaken till varför Erik sökte sig till Brain Gym® hör samman med hans 
stressrelaterade besvär. Det var under ett gemensamt lektionstillfälle i årskurs 1 då Kjell 
initierade Brain Gym®, som hans nyfikenhet och intresse för ämnet kom att väckas. Efter att 
ha jobbat med Brain Gym® under ett par års tid menar han att detta har gynnat hans sätt att 
hantera stress då den uppstår. Han har utvecklat sin förmåga att fokusera på nuet, snarare än 
att överväldigas av oroande tankar kring en oförutsebar framtid. Rent konkret har han i 
samband med att förebygga stress och oro använt sig av de övningar som PACE innefattar, 
närmare bestämt ”Hook-ups”, ”korsgång” samt ”Hjärnknapparna” (Hannaford, 1997). Erik 
använder dessutom PACE som förberedelse inför konserter och upplever att nervositeten 
reduceras en aning.  
 
Innan vetskapen om Brain Gym® övade Erik på ett sätt där han använde sig utav det som 
enligt honom själv och Hannafords (1998) skildring av hans dominansprofil är begränsat, 
nämligen den visuella inputen. Han menar att detta påverkade hans motivation negativt, då 
han inte upplevde framsteg genom ensidig inblandning i form av synintryck. 
Dominansprofilen har försett honom med insikter om hur han kan finna nya strategier i 
samband med lärande. I sin förlängning har detta inneburit att han vidareutvecklat sin starka 
källa till lärande vilken är den lyssnande och auditiva förmågan.  
 
I samband med att lära sig nya musikstycken ögnar han först igenom notbilden, dels för att 
skaffa en helhetlig översikt, dels för att kunna urskilja strukturen och detaljinformation vilket 
stycket är uppbyggt kring. Detta innebär att han övar sin förmåga att jobba mer analytiskt och 
inte enbart utifrån en helhetsuppfattning. Den ickedominanta vänsterhemisfären bjuds in och 
tränas följaktligen till ett mer aktivt deltagande i övningsprocessen, något som stöds av 
Bergström (1995) och Hannaford (1997) när de förespråkar lärande som implicerar hela 
hjärnan. Greenfield (1997) menar att professionella bör träna sin förmåga att fokusera sitt 
övande kring musikens detaljer och struktur för att inte stagnera i sin utveckling.  
 
Erik försöker tillämpa den kunskap som Brain Gym® och dominansprofiler inneburit då han 
själv undervisar. Han har fått en ökad förståelse för att människor har olika sätt att lära och 
det är viktigt att som lärare kunna anpassa sin undervisning efter dessa olika lärandestilar och 
således inte gynna några få. Han upplever att hans självförtroende har stärkts genom att 
använda sig av metoder från Brain Gym® och att det inte alls otänkbart att utbilda sig till 
instruktör.  
 

 

Erik: Jag har förstått att jag kan spela bra piano. Mitt problem var aldrig att jag inte kunde 
spela, utan jag var bara tvungen att hitta andra inlärningssätt. Och med hjälp av Brain 
Gym® har jag lyckats med det nu. 
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Ovanstående citat får mig att fundera kring angelägenheten att, som blivande lärare, ständigt 
försöka rannsaka både sig själv och de strategier man förmedlar. Samtidigt är det enligt min 
åsikt en huvuduppgift för oss lärare att dynamiskt handleda elever i deras strävan efter att 
hitta, hos dom redan naturliga, gynnsamma tillvägagångssätt och uppmuntra dem till att 
ständigt utforska nya sidor hos sig själva.  
 
En personlig fundering som Erik har gäller hur länge dominansprofilen är giltig. Han undrar 
över om den är aktuell genomgående i livet eller om det är möjligt att utvecklas bortom 
profilens begränsning. Hannaford (1998) nämner att människor vanligen växer bortom sin 
grundläggande dominansprofil genom att utveckla nya strategier för att lära sig. I samma 
andetag hävdar hon dock, att i stressade situationer kommer dominansprofilen att genomsyra 
vårt agerande och vår perception. Greenfield (1997) förfäktar, som tidigare nämnts, att 
professionella musiker via ihärdigt praktiserande kan förändra sin grundläggande 
hjärndominans. Dock berörs inte hur detta eventuellt skulle kunna komma att påverkas i 
stressituationer.  
 
 

Slutsatser 
 
Hos Erik och Lina har Brain Gym®, genom övningarna från PACE, inneburit ett värdefullt 
redskap för att motverka stress och nervositet inför lektioner och konsertverksamhet. 
Personligen har jag inte någonsin stött på så konkreta sätt att jobba med stressförebyggande 
övningar i undervisningssammanhang, varken på Musikhögskolan i Malmö eller på andra 
utbildningar för den delen. Med tanke på den stress som studenter, och även lärare, utsätts för 
på högskolenivå är det anmärkningsvärt att kurser på temat stresshantering inte erbjuds som 
obligatoriska inslag. Jag kan faktiskt uppleva en avsaknad av detta i min utbildning.  
 
Lina använder PACE som en daglig rutin innan varje övningspass för att förbereda kropp och 
sinne inför fokuserad aktivitet. Hon upplever att detta har en positiv effekt och är inte i behov 
av vetenskapligt bevisning kring Brain Gyms® metoder. Andreas är dock aningen mer 
ambivalent och förhåller sig nyfiken men samtidigt kritisk. Hans inställning till Brain Gym® 
är tudelad. Hans vetskap om sin dominansprofil har lett honom till en ökad självkännedom 
och han förstår sig själv, sina behov och starka sidor bättre. Samtidigt har han ett 
grundläggande behov av att basera sin personliga uppfattning om teorier utifrån en 
vetenskaplig basis. Jag själv har gjort mitt yttersta i denna studie för att jobba utifrån en 
objektiv infallsvinkel. Genom litteraturen och intervjun med Kjell Edstrand har det dock 
framgått att effekterna utav Brain Gym® ännu inte är vetenskapligt bevisade. Men 
uppenbarligen har två studenter av tre möjliga i denna studie upplevt en positiv inverkan av 
att utföra exempelvis PACE och kan på detta sätt jobba med att förebygga stress. Det kanske 
inte bara handlar om vad som är vetenskapligt bevisat eller vetenskapligt förkastat? Det 
kanske handlar om att förutsättningslöst prova och själv reflektera över de olika aktiviteter 
som vi möter i livet?  
 
Det finns oerhört mycket i vår vardagliga verklighet som ännu inte är vetenskapligt bevisat, 
vilket får mig att undra - Skulle alla de personer som förkastat Brain Gym® gladeligen 
anmäla sig till första bästa kurs, om det kom fram vetenskapliga belägg? Har 
naturvetenskaplig bevisning företräde framför den enskilda människans uppfattning och 
erfarenhet?  
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För egen del har denna studie inneburit en ökad kunskap om vilken inverkan hjärnan har vid 
lärande och jag har fått en djupare inblick i de båda hemisfärernas verksamhet och 
specialisering. Vidare har jag erhållit en ökad förståelse för hur anmärkningsvärt olika vi 
människor skapar kunskap och insikter. Det gäller i egenskap av lärare att vara lyhörd och 
genuint intresserad av elevers olika sätt att tillskansa sig förståelse samt att inte endast gynna 
några få av dessa. I inledningen av resultatkapitlet citerades Watson som menade att 
människan inte själv deltar i processen att skapa kunskap, snarare liknar hon en tom låda 
vilken ska fyllas med kunskap som den auktoritära läraren förser henne med. Jag skulle vilja 
påstå att den enskilda människan är den enda som kan skapa sin egna kunskap och förståelse. 
Människan skapar själv kunskap genom sin fulla perceptionsförmåga då hon ser, hör, 
diskuterar och tänker men även då hon leker, idrottar eller interagerar med andra människor. 
Läraren ska stödja henne i processen att upptäcka och utveckla sina immanenta förmågor att 
skapa kunskap samt utforska nya potentiella källor till lärande.  
 

Förslag på vidare forskning 
 
Två av tre möjliga studenter i denna studie har höger hemisfär som hjärndominans. Alla tre 
går på musiklärarutbildningen på Musikhögskolan i Malmö. Det vore intressant att undersöka 
om detta skiljer sig åt mellan musiklärarstudenter och de studenter som går på 
musikerprogrammet. Kan det vara så att lärarprogrammet i högre utsträckning har fler 
studenter med vänster hemisfärdominans, eftersom analysförmåga, logiskt resonerande och 
kommunikation kan tyckas vara egenskaper som beskriver vissa lärare. Med tanke på 
Greenfields (1997) reseonemang kring att professionella musiker lär sig att involvera sin 
vänster hemisfär, vore intressant att se hur det ser ut på musikerprogrammet på 
Musikhögskolan i Malmö. Det hade även varit fascinerande att ta reda på om en student med 
notläsningsproblem kan komma att påverkas av de Brain Gym® övningar vilka syftar till att 
utveckla syn- och perceptionsförmågan.  
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Bilagor 
 

 

Bilaga A: Intervjufrågor till studenterna 
 
Vilken är din dominansprofil? Förklara! 
 
Hur går det till när du studerar in ett nytt musikstycke under din pianolektion? 
 
Beskriv hur du, på egen hand, studerar in ett musikstycke? 
 
Har det påverkat dig att du fått din dominansprofil ställd? Om ja, på vilket sätt? 
 
Hur skiljer sig pianoundervisning enligt Brain Gyms® principer från din tidigare 
undervisning?  
 
Skulle du vilja utbilda dig till Brain Gym®- instruktör? Varför/varför inte? 
 
Har du själv tagit del av den forskning Brain Gym® bygger på/givit upphov till? Om ja, vad 
tänker du om den? 
 
Vilken nytta har du/kan du ha av Brain Gyms® principer i andra sammanhang än eget 
pianospel? 
 
På vilket sätt har undervisningen utifrån Brain Gyms® principer påverkat dig i ditt 
musicerande? 
 
Vilken hänsyn tar du till dominansprofilen i ensemblespel? 
 
Vad upplever du som fördelar respektive nackdelar med Brain Gym®? 
 
Det finns de som menar att dominansprofilen är en självuppfyllande profetia, vilken är din 
erfarenhet? 
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Bilaga B: Intervjufrågor till läraren 
 
 
 
Övergripande frågor angående Brain Gym® i pianoundervisning 
 
Tar du endast hänsyn till elevernas dominansprofil då väljer undervisningsmetod? 
 
Det finns de som menar att dominansprofilen är en självuppfyllande profetia. Vilken är din 
erfarenhet? 
 
På en skala, från 1 till 100, hur stor del av din undervisning utgår i från Brain Gym® och med 
hänsyn till elevernas dominansprofil? 
 
Vad innebär PACE och vilket är syftet?  
 
 
 
Frågor gällande varje specifik elev som deltar i undersökningen 
 
Vilken dominansprofil har elev X? Förklara! 
 
På vilket sätt har du lagt upp undervisningen för denna eleven? 
 
Hur går det till under lektionen då den här eleven studerar in ett nytt musikstycke? 
 
Hur upplever du elevens utveckling under den här formen av undervisningen? 
 
På vilket sätt tror du att den här eleven skulle ha nytta veta sin dominansprofil utanför 
pianoundervisningen? 
 
 

 


