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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Feldenkrais-metoden kan vara till 
hjälp i sångutövande, och hur man kan använda Feldenkrais-metoden i sångun-
dervisning. 
 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökning där jag utgått från 
litteratur, en intervju samt deltagande observation ur ett emiskt/etiskt perspektiv. 
 
Som sångare eller utövare av något musikaliskt instrument är det av stor vikt att 
man är medveten om, och tar hand om sin kropp, för att kunna prestera på topp 
och hålla i längden. Feldenkrais-metoden kan i detta fall fungera som en nyckel 
till att finna lätthet i rörelse och andning. Man bör dock belysa att det finns 
många andra metoder att nå kroppsligt välbefinnande på, och att det är upp till 
individen att känna vad som passar bäst.   
 
 
 
Nyckelord: Feldenkrais, kroppsuppfattning, sång, sångundervisning 
 



 

 

Abstract 
 
 
The aim of this thesis is to examine if the Feldenkrais- method can be of help in 
singing practise, and how you can use the method in voice teaching.  
 
I have chosen to use a qualitative examination where I have assumed from lit-
erature, an interview and participant observation from an emic/ethic perspective. 
 
As a singer, or a practician of a musical instrument, it is of great importance to 
be aware of, and take care of your body to be able to perform at your very best 
and last long. The Feldenkrais- method can in this case work as a key to finding 
ease in movement and breathing. However, it’s important to illustrate that there 
are other ways to find physical wellbeing, and that it’s up to every individual to 
decide what is best.     
 
Keywords: Feldenkrais, physical awareness, singing, voice teaching 
 
 



 

 

Innehållsförteckning 
 
 
Sammanfattning............................................................................................... 2 

Abstract ............................................................................................................ 3 

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

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

3. Material och metod ...................................................................................... 3 

4. Moshe Feldenkrais ....................................................................................... 4 

5. Feldenkrais- metoden................................................................................... 5 

5.1 Ökad kroppsuppfattning........................................................................................... 5 
5.2 Passiv kontroll............................................................................................................ 6 
5.3 Var används Feldenkrais- metoden? ........................................................................ 7 

6. Att utöva Feldenkrais................................................................................... 8 

7. Feldenkrais på Teaterhögskolan ............................................................... 11 

8. Feldenkrais och sång.................................................................................. 15 

8.1 Röstliga, kroppsliga och psykiska effekter ............................................................. 15 
8.2 Egna iakttagelser ..................................................................................................... 16 

9. Diskussion................................................................................................... 19 

9.1 Sammanfattning av litteraturdelen......................................................................... 19 
9.2 Sammanfattning av intervjudelen........................................................................... 19 
9.3 Sammanfattning av egna observationer ................................................................. 19 

10. Slutsatser .................................................................................................. 21 

11. Referenser................................................................................................. 22 

  
 
 
 



 

1 

1. Inledning 
 
Jag kom i kontakt med Feldenkrais- metoden i våras. Efter att ha provat på en 
grupplektion, en så kallad ATM-lektion (Awareness Through Movement grupp-
övning) började jag fundera på om detta var något jag kunde använda mig av i 
mitt eget sångutövande, och framförallt i min sångundervisning. Metoden kän-
des vettig och logisk, inget ”hokus pokus”, utan enbart ett sunt sätt att bli med-
veten om sin egen kropp och sina rörelser. Under höstterminen bestämde jag 
mig för att på allvar undersöka vad Feldenkrais är, och tog därför kontakt med 
en pedagog i Lund för att få enskilda lektioner.  
 
 För några månader sedan, efter att ha haft en Feldenkrais-lektion, skulle jag 
sjunga i kör. Totalt ouppsjungen kom jag till repet, medveten om att det skulle ta 
en stund att värma upp rösten, så som det gör när man slarvat med uppsjung-
ningen, men när jag börjar sjunga är rösten helt fri och öppen. Denna aha-
upplevelse blev upptakten till den nyfikenhet som nu resulterat i ett examensar-
bete.   
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2. Syfte 
 
Jag vill i min uppsats undersöka hur man kan använda sig av Feldenkrais-
metoden i sångundervisning, och hur det kan påverka utövaren i stunden och 
långsiktigt.  
De frågeställningar jag valt att utgå ifrån har därför blivit som följer: 
 
 
Hur påverkar Feldenkrais-metoden sångarens kroppsuppfattning? 
 
Hur påverkar den rösten? 
 
Hur kan man använda sig av Feldenkrais-metoden i sångundervisning? 
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3. Material och metod 
 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökning eftersom det inte 
finns så mycket material skrivet om Feldenkrais-användning i sång, och det fak-
tum att jag under tiden för mitt examensarbete inte har haft några egna elever. 
Jag fått utgå dels från det lilla material som finns att tillgå, och dels från ett 
emiskt/etiskt perspektiv. Jag har även lagt in en intervju för att ytterligare bredda 
perspektivet. 
  
Detta är i själva verket en form av deltagande observation. Att använda ett 
emiskt/etiskt perspektiv i en undersökning innebär att man utgår från sig själv i 
forskningen. Det emiska perspektivet är ett inifrån-perspektiv, t ex att man är 
inne i processen och är en aktiv del av den. Det etiska är ett utifrån-perspektiv. I 
mitt fall har detta betytt att jag både har fått betrakta övningarna inifrån, fått ge 
mig hän i stunden och tillåta mig att uppleva, och sedan fått betrakta mig själv 
och situationen utifrån, på ett neutralare och mer objektivt sätt. Detta är en slags 
”Dialektisk process” eller ”Hermeneutisk cirkel” med målet ”Att utvidga förstå-
elsehorisonten” så att man kommer allt närmare en förståelse. Problemet med 
användningen av ett sådant perspektiv är att det inte går att få fram ett allmängil-
tigt resultat. En undersökning av större format, där fler personer hade fått med-
verka, hade kanske gett ett tydligare resultat, men för min studie var det dock 
nödvändigt att använda detta tillvägagångssätt då tiden inte räckte till.  
 
I intervjun hade jag på förhand utformat ett antal frågor som jag fann relevanta 
för min uppsats, men på grund av ämnets karaktär ville jag ändå lämna plats åt 
respondenten att kunna svara fritt och få blomma ut i sina svar. I forskningsme-
todiken kallas den sortens intervju för styrd eller fokuserad intervju (Bell, 1999). 
Man utgår från en viss struktur eller ram och ger inom den respondenten frihet 
att utveckla sina svar. Intervjuaren styr samtalet, om så behövs, och har under 
intervjuns gång möjlighet att formulera om och specificera sina frågor för att få 
ett tillfredställande svar (Bell, 1999). Jag har inte använt mig av hela intervjun i 
resultatkapitlet, utan valt de delar som jag anser vara relevanta för mina fråge-
ställningar. I samråd med respondenten har jag redigerat intervjun och anpassat 
den till skriftspråk för att texten ska bli mer lättläst.  
 
Jag har i min uppsats även tagit med befintliga resultat från den litteratur jag 
läst, eftersom de resultat jag kommit fram till är relativt isolerade och inte 
sträcker sig över en längre period.  
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4. Moshe Feldenkrais 
 
 

What I’m after isn’t flexible bodies, but flexible brains. 
M. Feldenkrais

                      
 
Moshe Feldenkrais föddes 1904, av judiska föräldrar, i den ryska staden Bara-
novitz. Vid tretton års ålder lämnade han sitt hem och reste till Palestina där han 
arbetade inom byggbranschen. Han anslöt sig till den judiska motståndsrörelsen 
Haganah, och började träna jiujitsu som han efter några år även lärde ut till rö-
relsens medlemmar.  
 
Vid 25-års ålder reste han till Paris där han tog ingenjörsexamen i mekanik och 
elteknik vid Sorbonne. Han fick anställning hos den blivande nobelpristagaren 
Joliot- Curie och var närvarande vid utförandet av den första atomklyvningen i 
Frankrike. Under sin tid i Paris började Feldenkrais intressera sig mer och mer 
för kampsport, och lärde känna Jigano Kano, skaparen av den moderna judon. 
1936 fick han svart bälte i judo och var därmed en av de första européerna att få 
en sådan grad (http://www.feldengood.com/ moshe.asp). 
 
Efter en allvarlig knäskada, och med risk för att aldrig kunna gå igen, började 
Feldenkrais experimentera med sin egen kropp. Han utgick från de kunskaper 
han hade i fysik, biologi, anatomi, mekanik och kampsport för att utveckla ett 
nytt sätt att röra sig på, och lyckades.  
  
Under nazismens framfart i Europa, flydde Feldenkrais till England där han fick 
i uppdrag att förmedla hemligt forskningsmaterial till den franska exilregering-
en. Han hamnade till slut i Skottland för att arbeta med u-båtskonstruktioner. 
Där påbörjade han sin bok ”Body and Mature Behaviour- a study of anxiety, 
sex, gravitation and learning”. Feldenkrais fick aldrig något gehör för sina tan-
kar under den här tiden. Hans samtid var inte redo för den snabba utveckling han 
representerade (Unné Göransson och Wilczek-Ekholm, 2004).  
 
1949 reste Feldenkrais tillbaka till Israel, som nu var en själständig stat, och bör-
jade bl a undervisa Israels förste premiärminister Gurion i sin nya metod. 
Under de sista åren av sitt liv utvecklade och förfinade han sin rörelsemetod. 
Han reste också runt, främst till USA, och utbildade nya pedagoger, samt gav 
lektioner till behövande, fram till sin död, 1984 (Unné Göransson och Wilczek 
Ekholm,2004). 
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5. Feldenkrais- metoden 
 
Feldenkrais- metoden är en pedagogik, skapad av Moshe Feldenkrais, som syftar 
till att lära sin kropp att röra sig på fler än ett sätt. Genom att själv uppmärk-
samma hur en rörelse utförs, och hitta nya sätt att utföra den på, kan man bryta 
gamla rörelsemönster och få större rörelsefrihet. Fokus ligger på att hitta ett så 
bekvämt och enkelt sätt som möjligt att röra sig på, och att genom små föränd-
ringar i rörelseövningarna, programmera om nervsystemet. Istället för att foku-
sera på musklerna, och med avspänning försöka lösa upp spänningar, använder 
man istället skelettet som utgångspunkt. Det är neutralt och är inte färgat av 
minnen och känslor (Unné Göransson och Wilczek-Ekholm, 2004).  
 

5.1 Ökad kroppsuppfattning 
 
Feldenkrais-metoden ger en ökad kroppsuppfattning som i sin tur resulterar i 
förbättrad rörlighet och ett mer funktionellt sätt att röra sig på (Unné Göransson 
och Wilczek-Ekholm, 2004).  
Utövaren får upptäcka och lära sig nya sätt att röra sig på, så effektivt som möj-
ligt med minsta möjliga ansträngning, på samma sätt som ett litet barn lär sig att 
krypa och sitta, genom att prova och få göra fel, prova igen och repetera. ”Trial 
and error.” Feldenkrais-metoden utgår från att livet är en process och att vi inte 
stannar i våra rörelsemönster vid vuxen ålder, utan att vi genom hela livet fort-
sätter att bygga på både bra och dåliga mönster, pga yttre och inre faktorer (Nel-
son och Blades-Zeller, 2002). 
 
Stor vikt läggs vid den kinestetiska bilden av oss själva, dvs. hur bra vi förnim-
mer vår kropp i tanken. Exempel: Om du tänker på dina händer, känner du dem 
båda lika mycket eller är det någon av händerna som känns mer än den andra? 
Känns den ena handen annorlunda än den andra? Luta dig framåt. Känner du 
hur mycket av dig själv som var involverat i rörelsen? Du kände förmodligen att 
dina ryggmuskler jobbade. Men kände du också att dina lårmuskler var med på 
ett hörn? Och hur kändes det i rumpmusklerna? Den här sortens eftertanke är 
enormt viktig då det ger utövaren möjlighet att uppmärksamma alla spänningar 
utöver det minimum som krävs för rörelsen, och att förhindra att en skada upp-
står genom långvarigt spänningstillstånd. 
 
Att ha ett välutvecklad kinestetiskt medvetande kan rörelsemässigt ge ett mer 
bekvämt och smärtfritt liv (Nelson och Blades-Zeller, 2004). Man ”scannar” och 
känner av sin kropp innan och under övningarna så att man vet vad man har för 
utgångspunkt i kroppen (Unné Göransson och Wilczek-Ekholm, 2004). Att ha 
onödigt stora spänningar i förhållande till utförandet kan yttra sig på många oli-
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ka sätt. Vi blir t ex tröttare än nödvändigt, eftersom det går åt extra energi till att 
upprätthålla de överflödiga spänningar som uppkommit. Det är dessutom större 
risk för skador, då kroppen är utsatt för ständiga påfrestningar som sliter. När 
det gäller sångrösten kan spänningarna orsaka förändringar i ljudkvalité och 
hållbarhet. 
 
Eftersom kroppens muskulatur är förenat med det centrala nervsystemet, är det 
ofta så att spänningar någonstans i kroppen tenderar att fortplanta sig till spän-
ningar överallt (Nelson och Blades-Zeller, 2002).   
 

5.2 Passiv kontroll 
What you can do you can imagine,  

and what you can imagine you can do. 
 M. Feldenkrais 

 
Enligt Nelson och Blades-Zeller är att göra någonting väl, på ett enkelt och lätt 
sätt, inte alltid så enkelt som det låter. Det är lätt att man anstränger sig för 
mycket, istället för att tillåta sig att genom passiv kontroll bemästra en situation. 
Det krävs tid och ansträngning för att kunna vara ”oansträngt ansträngd” och 
kunna släppa taget. Detta är särskilt gällande när man gör något som kanske är 
lite utanför den egna kapaciteten, t ex att känna sig dålig på matte eller hänga 
upp sig på en melodislinga eller ton som man tycker är svår. Det vanligaste sät-
tet att närma sig dessa svårigheter är genom att försöka mycket mer och därige-
nom spänna sig, och uppgiften blir då svårare och mer otillgänglig. ”Prova t ex 
att öppna din mun en liten bit. Det är inte så svårt. Prova nu att öppna munnen 
igen, men denna gång samtidigt som du trycker upp käken med din hand. Kän-
ner du hur musklerna i nacken och käken spänns? Även om det egentligen är 
helt självklart att det inte går, så finns det en vilja att anstränga sig mer och 
trycka mer. Kände du hur obekvämt detta var?” (Nelson och Blades-Zeller, 
2002. Fritt översatt).  
 
Samma mönster förekommer när man tror och upplever något som svårt. Vi 
spänner oss för att lyckas och gör det därigenom svårare för oss. Lättnaden man 
finner i den passiva kontrollen är besläktad med det man känner i meditation. 
Känslan av Jaget försvinner och man hamnar i ett meditativt tillstånd. Samma 
upplevelse kan man få när man släpper taget om sin röst.  Upplevelsen av att 
sjunga bra och inte kontrollera händelseförloppet. Sinnena förstärks. Vi är upp-
fostrade att aktivt ta kontroll över olika situationer i vårt liv, men det är bara ge-
nom den passiva kontrollen vi verkligen kan få riktig kontroll. Ett bra sätt att 
utforska detta är genom att liggande låta golvet hålla uppe vår vikt och inte be-
höva känna att vi själva måste ”motverka gravitationskraften”. Då är nervsyste-
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met mer mottagligt för ny information. Därför utförs de flesta Feldenkrais-
övningarna antingen på golvet eller på en stol (Nelson och Blades-Zeller 2002).   
 
 
Metoden består av två typer av lektioner: FI- lektioner (Functional Integration) 
och ATM-lektioner (Awareness Through Movement). FI, funktionell integre-
ring, är en individuell lektion. Eleven ligger oftast på en bänk och får manuell 
vägledning av en utbildad pedagog. ATM- lektionen, medvetenhet genom rörel-
se, är en grupplektion där eleverna ligger, sitter eller står på golvet, och där pe-
dagogen nästan uteslutande ger verbala instruktioner.  
 

5.3 Var används Feldenkrais- metoden? 
      
Metoden används i musikundervisning på många ställen runt om i världen, fram-
förallt i Nordamerika där Feldenkrais finns på var och varannan musikinstitu-
tion. Metoden är mindre förekommande i musikundervisning i Europa, och i 
Sverige används den inte på någon av våra musikhögskolor, mer än vid enstaka 
workshops. Den är dock vanligt förekommande inom sjukvård och rehabiliter-
ing.  
  
Några exempel på var Feldenkrais- metoden används i musikundervisning: 
 
På University of Wisconsin undervisar solocellisten Uri Vardi i Feldenkrais för 
musiker. På hans hemsida www.harmoniousmovement.com finns information 
om hans undervisning och användning av Feldenkrais.          
 
På The Houston Voice Studio i Texas undervisar MaryBeth Smith i sång med 
utgångspunkt i Feldenkrais- metoden. 
www.houfeldenkrais.com/houston_voice_studio.htm 
 
Saxofonisten Steve Duke, professor vid University of North Texas, undervisar i 
saxofon utifrån Feldenkrais-metoden.  
www.steveduke.net 
 
Music Institute of Chicago 
www.musicinst.com/med_faculty.html 
 
Interlochen College of Creative arts 
www.interlochen.org/college/music 
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På Nazareth college Voice Faculty får eleverna Feldenkrais-undervisning 
www.naz.edu/dept/music/voice.html 
 
 

6. Att utöva Feldenkrais 
 
Enligt Unné Göransson och Wilczek-Ekholm är en grundsten inom Feldenkrais: 
Det finns inga regler. Det är utövaren själv som är sin egen lärare och det finns 
inget som är rätt eller fel i ett utförande. En öppenhet och lyhördhet gentemot 
sig själv är allt som krävs. Det är viktigt att lägga ifrån sig alla krav på prestation 
och vara objektiv i den egna upplevelsen. Som tidigare nämnts bör man sträva 
efter att rörelserna utförs med ett minimum av muskelkraft. Att rörelserna utförs 
långsamt är också en viktig detalj i arbetet, då man bryter den automatik som 
krävs för att kunna göra snabba rörelser, och det faktum att nervsystemet behö-
ver en viss tid på sig för att kunna ställa om sig till ett nytt rörelsemönster. Mel-
lan övningarna bör man vila eftersom hjärnan lättast tar emot ny information då 
den är utvilad. Ofta kan övningarna kännas lättare då kroppen och hjärnan har 
fått vila en stund. (Unné Göransson och Wilczek-Ekholm, 2004):  
 
                   Förhållningssättet till övningarna är viktigare än själva övningarna  
                       i sig. Ju lekfullare och lättsammare du tar dig an övningarna desto  
                       bättre.  
 
Här följer några enkla exempel på ATM-övningar: 
 
Innan man börjar en övning är det bra att ha en kroppslig referens, dvs. en bild 
av hur det känns i kroppen och vad man har att utgå ifrån.  Man gör en ”scan-
ning” och går igenom kroppsdel för kroppsdel för att uppmärksamma dagsfor-
men (Unné Göransson och Wilczek-Ekholm, 2004).  
 
Efter Unné Göransson och Wilczek-Ekholm, 2004):  
 
Introduktionsövning: 
1. Stå bekvämt med fötterna isär, en fotlängds avstånd emellan. Lyft upp vänster 
arm rakt framför kroppen. För armen så långt över åt vänster som det är be-
kvämt, samtidigt som du följer handen med blicken.  
Se ut en punkt på väggen som måttstock på hur långt du kom. 
För armen tillbaka i utgångsläget och vila. 
 
2. Gör samma rörelse igen samtidigt som du vrider huvudet och blicken åt mot-
satt håll. Upprepa rörelsen några gånger. 
Kom tillbaka till utgångsläget och vila. 
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3. Upprepa rörelsen i steg ett och se hur långt du kommer nu. Är det någon 
skillnad? 
   
Efter Nelson och Blades-Zeller, 2002: 
 
Släppa taget om axlarna: 
1. Sitt på främre delen av en stol, dvs. utan ryggstöd. Rör ditt huvud till höger 
och vänster ett par gånger. Känn efter hur långt åt sidan du kommer. Hur lätt går 
det? Känner du något motstånd på vägen? Vila. 
Öppna och stäng munnen några gånger. Känn efter hur mycket du öppnar och 
hur lätt det går. Vila. 
 
2. Ta tag i din högra arm med din vänstra, precis ovanför armbågen. Lyft försik-
tigt upp den högra armen med hjälp av den vänstra tills rörelsen känns seg eller 
ojämn i axelpartiet (axeln rör sig uppåt parallellt med nacken, och armen hänger 
parallellt med torson. Rörelsen ska inte vara större än 1 dm.). Repetera tre gång-
er. Vila och jämför den vänstra och högra sidan. 
Släpp den högra armen och lyft den på samma sätt som innan, fast nu bara med 
hjälp av musklerna i armen. Rörelsen ska vara långsam och avslappnad. Repete-
ra tre gånger och vila. 
 
3. Gör likadant med den vänstra armen (punkt två). Vila och jämför de båda si-
dorna. 
 
4. Rör nu återigen ditt huvud till höger och vänster. Hur känns rörelsen nu? Har 
något förändrats och i så fall vad? Känns någonting likadant som innan? Hur 
långt ner i ryggen kan du känna rörelsen? 
Öppna och stäng munnen som i övning ett. Hur känns det nu? Vilka skillnader 
är det? Vila. 
 
Bäckenklockan/Urtavlan: 
Denna övning kan göras sittande på en stol, eller liggandes på golvet. Vid lig-
gandes övning böj på knän och sätt fotsulorna i underlaget. Vid scanning, sträck 
ut benen. 
 
1. Sitt på en stol. Känn efter hur det känns i kroppen. Hur känns det i ryggen? 
Hur känns det i bäckenet och svanken? Skjut rygg så att ryggraden blir rundad, 
återvänd till utgångsläget. Repetera långsamt fem-sex gånger. Vila. 
Gör samma sak fast denna gång, svanka. Repetera.  
Kombinera de två rörelserna. Långsamma rörelser. Repetera fyra-fem gånger. 
Det är viktigt att du låter bäckenet leda rörelsen och gör hellre en liten rörelse 
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där du vet att bäckenet leder, än en stor rörelse där det är osäkert vad som leder 
vad.  
 
2. Lyft upp din högra höft en liten bit. Repetera fyra-fem gånger. Vila. 

  
Repetera rörelsen, men koncentrera dig på att lägga över den högra vikten från 
den vänstra höften istället för att trycka ned den högra. Repetera fyra –fem 
gånger. Vila. 
 
3. Lyft nu den vänstra höften och gör likadant som steg två. Repetera fem-sex 
gånger. 
 
4. Växla mellan att lyfta den vänstra och högra höften. Repetera åtminstone åtta 
gånger. Ha känslan av att bäckenet leder rörelsen. Vilken sida känns lättast att 
röra? Blir rörelsen lättare och jämnare ju fler gånger du repeterar? Vila en stund, 
och res dig sedan upp och gå en stund på golvet. Känn efter hur du går och om 
det känns annorlunda än innan. 
 
5. Sätt dig på stolen igen. Tänk dig att ditt bäcken är en klocka. Tolv är en bit 
ovanför naveln, sex är en bit nedanför naveln, tre är din vänstra höft och nio din 
högra. Börja nu bäckenrörelsen från klockan tolv och gå till klockan tre i en 
smidig rörelse, och känn tydligt ett och två på vägen. Försök att få en så rund 
rörelse som möjligt. Om det känns svårt minska rörelseomfånget en aning, så 
blir det lättare. Repetera sju gånger. Vila. 
 
6. Gör nu likadant mellan tre och sex. Känn de andra klockslagen på vägen. Re-
petera fem-sju gånger. 
Kombinera nu de två stegen och gå från klockan tolv till klockan sex genom ett, 
två, tre etc. Repetera tre-fyra gånger. Vila och jämför höger och vänster sida. 
 
7. Gör nu likadant på andra sidan, dvs. från klockan tolv till nio och nio till sex. 
Kom ihåg att rörelsen ska vara rund och mjuk. Repetera fem-sex gånger. Vila. 
 
8. Gör nu ett helt varv, medurs, i en långsam rörelse. Känn efter om rörelsen 
känns seg och grusig på något klockslag. Repetera tre-fyra gånger. Vila och 
känn efter hur du sitter. Ställ dig upp och känn hur lång du är. Hur väl stödjer 
din rygg dig? Hur är vikten fördelad på dina fötter? 
 
9. Fortsätt nu med en likadan rörelse, fast denna gång moturs. Repetera tre-fyra 
gånger, och reflektera på samma sätt som i steg åtta. Vila. 
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7. Feldenkrais på Teaterhögskolan 
På teaterhögskolan i Malmö använder man sig av Feldenkrais- metoden i sin 
röst- och rörelseundervisning. Jag tog kontakt med Margareta Unné Göransson 
som är röstpedagog och logoped  för att höra allmänt vad de tycker om metoden, 
och vilka effekter den kan tänkas ha på eleverna.  
Intervjun gjordes den 20:e november 2006 på Teaterhögskolan i Malmö. Jag 
ledde intervjun, som tog ca 50 min.  
 
INGÅR BÅDE ATM-LEKTIONER OCH FI-LEKTIONER I DEN 
UNDERVISNING ELEVERNA FÅR I FELDENKRAIS? 
 
Vi har nästan uteslutande ATM-lektioner numera. Det är därför att FI-
lektionerna tar så mycket tid i anspråk, och vi använder bara dem när det är spe-
cialfall, elever som kanske har speciella hinder eller blockeringar i kroppen. Då 
har vi det som extra utväg. Vi upptäckte att en del studenter använde FI-
lektionerna som avspänning, men det är inte så det är tänkt. Det är en pedagogik 
och man ska lära sig någonting. Man ska inte bara gå och lägga sig på bänken 
för att ha det skönt och mysigt! Så där får man vara sträng. Så ATM-övningarna 
tycker jag är utmärkta att använda, för där måste eleverna jobba på egen hand, 
undersöka själva, och själva ta ställning till om man gör för mycket eller för lite, 
och jag kan gå runt och vägleda. De måste själva, var och en, ta ställning till om 
de behöver ta en paus. Sedan har de övningar att ta med sig hem och jobba med. 
Det är ett självständigt arbete, och man är inte ständigt avhängig av pedagogen. 
Det tycker jag är fördelen. Och jag kan alltid säga att nu tar du det och det mo-
mentet av den här övningen och undersöker det under den här veckan och ser 
vad det ger. Konkret och praktiskt! Plus att det har gett mig en jättebra kunskap 
om kroppen och kroppens funktion. 
 
DU UTÖVAR SJÄLV? 
 
Oh, ja! Feldenkrais-utbildningen går ju ut på att man hela tiden själv arbetar med 
övningarna på golvet. Det är en förutsättning att man fortsätter det arbetet. Jag 
har reumatism, och är stelopererad, så jag har fått inskränka vad för övningar jag 
kan göra. Men samtidigt är det fantastiskt att trots fysiska inskränkningar så 
finns det alltid någon lämplig övning man kan göra, andra alternativ att använda. 
Så för min del har det hjälp mig så att jag kan hålla igång och fortfarande jobba 
heltid, och om man som skådespelare tar till sig det här långsamma, fina arbetet 
som går på djupet, så har man möjlighet att hålla längre, att inte slita ut sig, ge-
nom den ökade kroppsmedvetenheten man får. 
 
HÖR DU SKILLNAD, UTVECKLINGSMÄSSIGT, PÅ DE ELEVER SOM 
HÅLLER PÅ MED FELDENKRAIS? 
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Det är svårt att göra det, eftersom vi inte kan ha en pilotgrupp och ge eleverna 
olika utbildningar. De har ju så mycket olika ämnen som samverkar. De har Fel-
denkrais, rörelse, sång, röst och tal, Orest-teknik och jobbar med scenframställ-
ning och sig själva hela tiden så det är svårt att säga vad specifikt som resulterar 
i en gynnsam utveckling. Men, jag minns att efter att vi hade haft två workshop-
dagar med en känd Feldenkrais- och röstpedagog här på skolan, så skulle jag åka 
upp till Stockholm och jobba med två före detta kollegor, den ena var sjukgym-
nast och hållningspedagog och den andra sångpedagog. Vi tog en helg och gjor-
de Feldenkrais-övningar från workshopen jag just varit med om. Vi  utgick från 
rörelserna och kopplade röst på utan att egentligen tala så mycket om själva rös-
ten.  Rörelsepedagogen, hade en lite anspänd röst, men efter de här dagarna så 
var hennes röst helt förändrad, utan att vi hade fokuserat på detta. Det var en sån 
skillnad i öppenhet och flöde! Rösten blir en del av övningen, en del av and-
ningen och en del av rörelsen. Den får inte bli en primärupplevelse utan en del 
av helheten. Man tänker andning, rörelse, och röst som totalt samtidiga, totalt 
integrerade. Men det är klart att det kan du hitta med andra tekniker också, sä-
kert, men oss har det passat. För hur det än är, om du ska jobba med din röst, ska 
du utveckla ditt instrument så är det i kroppen du måste börja. I kroppen bor rös-
ten, så att säga, i kroppen sitter stämbanden, i kroppen har du din andning så det 
måste bli utifrån kroppen man startar. 
 
FÖR EGEN DEL TYCKER JAG ATT DET SKULLE VARA VÄLDIGT 
INTRESSANT ATT FÅ TA UT LITE AV DEN HÄR ESSENSEN OCH TEX. 
TA UT ETT ANTAL ATM-ÖVNINGAR SOM MAN KAN ANVÄNDA SOM 
ETT LITET PAKET I SIN EGEN UNDERVISNING, JUST DÄRFÖR ATT 
DET GLÖMS BORT ANNARS. DET ÄR SÅ MYCKET FOKUS PÅ BARA 
TEKNIKEN OCH ANDNINGEN, MEN INTE SÅ MYCKET PÅ RÖRELSER 
OCH PÅ HUR RÖRELSER KAN FORTPLANTA SIG SÅ ATT ANDNINGEN 
BLIR DJUPARE. 
 
Det är därför jag använder mig av Feldenkrais i min undervisning, även om ele-
verna ibland undrar om det verkligen har med rösten att göra. Men rösten börjar 
ju med kroppen, andningen har alltid hängt ihop med all rörelse, ingen rörelse 
utan andning och ingen andning utan rörelse; ingen röst utan andning –allt är 
sammanvävt, varje del är beroende av varje annan del. 
 
DET HÄR MED KROPPSUPPFATTNING KAN IBLAND FALLA BORT 
LITE PÅ MUSIKHÖGSKOLAN. 
 
Fast hos oss är det nödvändigt, och vi jobbar mycket med det. Jag var på musik-
högskolan för några år sedan, och jobbade med Feldenkrais-övningar, röst och 
text med Brittas [Britta Johansson] elever. Då var det vissa studenter som blev 
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lite skärrade och inte riktigt förstod meningen med de övningar där rösten inte 
stod i fokus, men vissa upplevde att de sjöng så mycket bättre efter de där lek-
tionerna och undrade hur det kunde komma sig, tills de kom på att det nog var 
för att de jobbat så mycket med kroppen. Så visst tror jag på det. Och särskilt på 
ett sådant ställe som musikhögskolan, där fokus ligger så mycket på instrumen-
tet, rösten, kan ett sånt här arbete vara positivt. 
 
HAR NI ETT VISST ANTAL ÖVNINGAR SOM NI TYCKER ÄR BRA, OCH 
SOM NI ANVÄNDER ER MYCKET AV? 
 
Det har ju vuxit fram vissa övningar som vi återkommer till och tycker bra om. 
Sen använder jag ju mig av såna övningar som kretsar kring bröst-skulderpartiet, 
nacken och käken och liknande, som min kollega kanske inte använder sig av 
lika mycket, eftersom hennes ämne inte kretsar kring rösten (Barbara är rörelse-
pedagog, dansare och koreograf). I häftet finns några, fem stycken, som vi 
plockat ihop för att visa lite hur det fungerar. 
 
VET DU HUR FELDENKRAIS-METODEN HAR PÅVERKAT ELEVERNAS 
SÅNGUTVECKLING? 
 
Det vet jag inte. Det är svårt att särskilja vad som har effekt och vad som har 
mindre effekt, eftersom vi, i skådespelarutbildningen vid vår skola, integrerar 
all undervisning och har lärarlag som har gemensamma målsättningar; allting är 
så sammanvävt. Då skulle man behöva göra ett riktigt forskningsarbete och sär-
skilja olika grupper, men det skulle man behöva göra vid sidan om i så fall. 
Men precis som röstträningen alltid har en gynnsam effekt på sångträningen här, 
så borde Feldenkrais- arbetet också ha en gynnsam inverkan.  
 
Vi hade en altblockflöjtist på en av våra kurser, hon skulle göra sin examens-
konsert i Amsterdam, så hon hade med sig sin flöjt. Hon skulle få en FI-timme. 
Temat för lektionen var andning och fysisk balans och målet var hennes spelan-
de. Hon spelade först sitt barockstycke, och man såg hur hon levde sig in i mu-
siken. Mot slutet av lektionen, efter att jobbat individuellt, fick hon stå på en rul-
le, som man ibland använder i övningarna, och hon stod med en balans. Så fick 
hon lyfta flöjten i olika riktningar, utan att spela, med olika grepp, för att sedan 
kliva ner och spela sitt musikstycke igen. Det var ett helt annat musikstycke! 
Helt ny frasering, helt ny andning och hon svängde inte en millimeter utan stod 
som gjuten rätt upp och ner. Hon behövde inte visa oss hur musiken flödade, 
utan den gick direkt från henne ut genom instrumentet. Det var en helt annan 
frasering eftersom andningen var en annan. Jag hade en tvärflöjtist som jag job-
bade kort med. Han skulle ha konsert och hade inte tid att värma upp, så han 
gjorde ”måla tänderna”-övningen sittandes på sitt hotellrum. Sen gick han och 
spela sin konsert, och han sa att han aldrig hade spelat så bra - utan att ha tagit 
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en ton - för att flödet var igång, antagligen. Så visst har det en funktion. Man jag 
tror också att det finns andra tekniker där du kan hitta detta, t ex Chi gong, Thai 
Chi eller Alexander-teknik. Det gäller att hitta det som passar en själv. Jag tyck-
er att det är en bra metod, men den är inte hela sanningen. Ibland har jag tänkt 
att jag skulle vilja använda Feldenkrais mer på skolan, men sen känner jag att 
eleverna inte skulle kunna avvara något för annat pga. det för de behöver ju allt 
det andra också. Så för Barbara och mig har det blivit ett komplement, men ett 
starkt komplement, till allt det andra vi gör. Men vi skulle aldrig orka hålla på 
med bara Feldenkrais. 
 
FINNS DET NÅGON ÖVNING SOM HAR VISAT SIG VARA SPECIELLT 
EFFEKTIV? 
 
Nej. Man kanske tror det någon gång, att man hittat den perfekta övningen och 
så gör man den med en elev och så visar det sig att den inte var bra alls just för 
den eleven, just den dagen. Så kan det vara ibland. Det beror så mycket på indi-
viderna i gruppen. Jag tycker att alla övningarna är effektiva. Vissa är svåra, 
andra enkla. Så det hänger på hur mycket gruppen, eller studenterna, orkar med 
och vilken nivå de ligger på. De mer intrikata övningarna kan kräva väldigt 
mycket, men samtidigt vara otroligt effektiva. Men bara för att de är så intrikata 
kan studenterna ibland bli irriterade och inte orka, för att det kräver så mycket 
av hjärnan. Då har det jobbat för hårt, inte lyssnat till sig själva och sin kropp, 
inte tagit pauser tillräckligt ofta. 
 
Någonting som jag tycker är viktigt att tänka på när det gäller Feldenkrais öv-
ningarna är att Less is More! Vissa övningar är väldigt långa och det räcker kan-
ske med att bara göra delar av dem. Man orkar inte alltid hålla uppe koncentra-
tionen så länge, när det är nya saker. Det är viktigt att studenten själv tar ansvar 
för sin kropp och sitt välmående i detta arbete, lyssnar till sig själv och sina 
gränser (2006-11-20).  
 
 



 

15 

8. Feldenkrais och sång 
 
                                    

 The Feldenkrais Method uses the body’s neurological language  
to break down those subtle barriers, resulting in an almost magical  

adjustment that truly frees the singer and the voice. 
                                          Nelson and Blades-Zeller, 2002. 

 
 
Enligt Nelson och Blades-Zeller är det som sångare viktigt att vara medveten om 
sin kropp och skapa en så bra utgångspunkt som möjligt för att utvecklas sång-
ligt. Genom att med Feldenkrais- metoden försöka motverka de spänningar som 
uppstår i det vardagliga livet, då rösten och andningen fungerar bäst i en av-
spänd kropp, kan man underlätta sitt arbete och skynda på utvecklingen mar-
kant. Det är varje sångpedagogs uppgift att uppmärksamma och leda eleven till 
ökat kroppsmedvetande utifrån den nivå eleven befinner sig på. Vissa elever har 
ett väl utvecklat kinestetiskt sinne, medan andra har svårare för det. Även de 
elever som har lätt för att associera en viss känsla med ett vackert och välkling-
ande ljud, kan ibland ha subtila spärrar och blockeringar som hindrar dem från 
att prestera på topp. Även om man som pedagog uppmärksammar dessa blocke-
ringar, som t ex tar sig uttryck i spända axlar eller tungspänningar, och försöker 
lösa dem genom manuella övningar i form av axelrullningar e.d., kvarstår pro-
blemet oftast. Detta beror på att kroppens centrala nervsystem behöver mycket 
mer tid att anpassa sig efter den nya förändringen. Man behöver tala med nerv-
systemet på dess eget språk för att få en bestående förändring och inte enbart en 
snabb, tillfällig lösning. 
  

8.1 Röstliga, kroppsliga och psykiska effekter 
 
I Unné Göransson och Wilczek-Ekholms rapport från 2004 står följande om vil-
ka effekter metoden har haft på teaterhögskolans elever, samt på dem själva: 
”Eleverna konsumerar inte längre övningar okritiskt, utan söker ökad medveten-
het vid varje inlärningstillfälle. Kapaciteten att vara i nuet ökar.” 
 
”Studentreaktioner i anslutning till övningarna ur rapport från 1992 03 11: Bätt-
re balans, starkare upplevelse av ryggen, tydlig avspänning, större öppenhet i 
munhålan och svalget, friare nacke, tydligaste förnimmelsen någonsin av and-
ningens väg och av kontakt med lungorna, bättre syn, känsla av att behöva ta 
större personligt ansvar för min kropp.” 
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”Rent fysiskt brukar övningarna leda till förbättring av rörelsens kvalité, omfång 
med mera, men den psykiska reaktionen kan ibland vara av negativ art. Vissa 
tappar humöret, somnar, blir rastlösa och får svårt att hantera sig själva. Målet 
med träningen är att uppmärksamma allt, även detta, och ta ansvar för sig själv; 
både fysiskt och psykiskt.”  
 
Barbara Wilczek-Ekholm skriver: ” Feldenkrais-metoden har ändrat mitt sätt att 
se på pedagogik och faktiskt mitt sätt att tänka i övrigt. Den har tränat mig att se 
strukturer och organisation, något jag dels kunnat använda mig av i min under-
visning men även i andra sammanhang, till exempel när jag arbetade som pre-
fekt. Feldenkrais-metoden har givit mig pedagogisk självkänsla.” 
 
Margareta Unné Göransson skriver: ”Feldenkrais-metoden har förändrat min 
pedagogiska inställning; jag går in fördomsfriare i undervisningen och utgår 
alltmer ifrån vad som är mer eller mindre funktionellt för ett givet sammanhang 
-å ena sidan kan det var på ett sätt, å andra sidan på ett annat sätt, det beror på. 
Genom metoden har jag fått en grundlig utbildning i kroppen och dess rörelse-
funktion och därmed en större trygghet och säkerhet i arbetet med att utveckla 
förutsättningarna för röst. Jag har också fått en fördjupad kunskap medvetenhet 
om den fria, funktionella, naturliga och spontana andningen och hur den kan fö-
ras över i ett kreativt arbete på scen. Mötet med Feldenkrais-arbetet har givit 
mig, personligen, ett avgörande verktyg för att kunna fortsätta arbeta trots fysis-
ka begränsningar.”  
 

8.2 Egna iakttagelser 
 
I min egen undersökning, som har utgångspunkt i ett emiskt/etiskt perspektiv, 
har jag dokumenterat tre FI-lektioner, som också innehåller en del ATM-
övningar.  
 
Jag har valt att beskriva övningarna på det sätt som jag blev instruerad. Vi har i 
lektionerna oftast utgått från de problemområden som jag har t ex nacke, skuld-
ror och ryggslut. Lektionerna har även innehållit övningar som min lärare ansett 
vara relevanta för min utveckling. Mina observationer är skrivna i kursiv stil. 
 
Lektion 1: Pedagogen började med att jobba med min nacke och mina skuldror.  
Därefter fick jag göra ”Bäckenklockan” (se sidan 8). 
 
Det fanns ett ställe i varvet som hela tiden hakade upp sig. Sen fick jag snurra 
med ögonen, och det hakade upp sig på samma ställe som i bäckenet. Min peda-
gog menade att det fanns en låsning någonstans i kroppen, och att hjärnan över-
för känslan av låsningen till motsvarande ställen på andra delar av kroppen. 
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Under lektionen upplevde jag en lättnad i rygg och nacke. Det var intressant att 
resa sig upp efter avslutad lektion, då stegen och hållningen är helt annorlunda 
än när jag kom dit. 
 
På kvällen skulle jag sjunga i kör. Eftersom jag var sen hann jag inte värma upp 
rösten, och var övertygad om att det skulle kännas jobbigt att komma igång. 
Men när jag började sjunga fanns inget motstånd alls. Rösten var helt öppen 
och fri, och andningen fungerade utmärkt.    
  
Lektion 2: Jag fick börja med att göra en balansövning på golvet.  
 
Stå på golvet och snurra runt kroppens axel. Långsamt och med relativt små rö-
relser. Känn efter om det känns annorlunda någonstans i varvet. Försök att få 
rörelsen så cirkellik som möjligt. Stanna och gör motsatt rörelse med ögonen 
några gånger. Gör nu den första rörelsen igen.  
 
Först var rörelsen något hackig. Jag upplevde att rörelsen blev smidigare efter 
att ha gjort den motsatta rörelsen.  
 
Resten av lektionen jobbade pedagogen med mina hälar och mina ben. 
 
Låsningen fanns även i vänster häl, på samma sida som i ögonen och bäckenet. 
Det är tydligt hur mycket lättare rörelsen känns när man gjort en motsatt rörel-
se innan, eller bara tänkt den.  
 
När lektionen var slut reste jag mig upp, sen fick jag göra om det, men denna 
gång skulle jag först tänka att jag reste mig och hur det kunde kännas, och sedan 
utföra det. Jag fick göra samma sak när jag skulle börja gå. 
 
Rörelsen blev mycket lättare. Det var inte ansträngande att resa sig upp från 
liggande. Det kändes jag tog den närmsta vägen. 
 
På eftermiddagen provade jag att överföra den senare övningen i min sångöv-
ning, att tänka hur det kommer att kännas när jag sjunger, och sen sjunga. 
Skillnaden är ganska stor. Det blir en annan direkthet och känns väldigt naket. 
Inga livlinor! Det fanns ingen möjlighet för mig att hålla hårt och kontrollera 
som jag annars är så van att göra. 
 
Lektion 3: Jag fick först lägga mig på mage med händerna under hakan och ar-
marna utåt sidorna. Min pedagog kände på armarna, som inte ville släppa efter.  
Sedan fick jag titta åt vänster och lägga tungan åt höger, och titta åt höger och 
lägga tungan åt vänster. Då släppte spänningarna efter i armarna. 
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Det känns som om kroppen är ganska ”lättlurad”. Man har så mycket invanda 
spänningar till ingen nytta, och gör man bara en ny sak som den inte är van vid 
kan man lösa upp dem relativt lätt. 
 
Resten av lektionen gick åt till andningsövningar. 
 
Först fick jag ligga på britsen och andas normalt, och känna efter hur andningen 
är och var den befinner sig. Om den är högt upp i bröstet, nere i magen, eller 
både och. Därefter skulle jag försöka andas längre och längre ner i benen.  
 
Jag kommer ibland på mig själv med att inte andas ordentligt. Efter att ha an-
dats en stund kunde jag känna att andningen blev djupare, och att jag faktiskt 
kunde känna den ända ner i låren. Bra för min sångandning! 
 
Nästa andningsövning utfördes också liggande med böjda ben. Jag fick andas in 
i bröstkorgen och sedan lyfta bäckenet högt. Därefter skulle jag ”sniffa” till det 
inte fanns någon luft kvar och sedan hålla andan en liten stund, fortfarande med 
bäckenet höjt. Sedan skulle jag gå ner till utgångsläget på utandning. Övningen 
syftar till att ge avspänning i skuldrorna. 
 
Jag upplevde att min rygg kändes plattare och närmare underlaget efter den här 
övningen. Jag kände mig också mycket mer avslappnad i det området, som jag 
annars är väldigt spänd i.  
 
 
Sammanfattning: 
 
Efter de här tre gångerna har jag blivit mycket mer medveten om hur min kropp 
reagerar i vardagen, och hur mycket onödiga spänningar man går och bär på. 
Det här känns som en process som bara är påbörjad, och att det finns otroligt 
mycket mer att hämta. Jag funderar ofta på hur jag kan göra rörelser lättare och 
att andas på ett mer medvetet och djupare sätt, och på så sätt underlätta och för-
bättra min sångövning. 
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 9. Diskussion  
 
Här följer en kort sammanfattning av de tre delar jag baserat min undersökning 
på: 

9.1 Sammanfattning av litteraturdelen 
 
Enligt Unné Göransson och Wilczek-Ekholm kan utövande av Feldenkrais-
metoden bidra till ökad kroppsuppfattning och en djupare andning. Att lösa upp 
de spänningar som finns inprogrammerade i vår kropp är av stor vikt för att 
kunna utvecklas. Som sångare kan dessa spänningar ge förändringar i ljudkvalité 
och hållbarhet och även försvåra andningen (Nelson och Blades-Zeller, 2002).   
 

9.2 Sammanfattning av intervjudelen 
 
Unné Göransson tycker att Feldenkrais-metoden har hjälpt henne och många av 
studenterna på teaterhögskolan till bättre självinsikt och ökad kroppsuppfattning. 
När det gäller specifikt hur de som har sång som bi-instrument på skolan upple-
ver hur metoden påverkat dem, anser hon att det är svårt att avgöra vad som är 
resultat av metoden, eftersom de har många ämnen som samverkar.  Unné Gö-
ransson anser dock att det har en gynnsam effekt på sången, precis som röstträ-
ningen. Andningen påverkas på ett positivt sätt och det är viktigt att man börjar 
arbetet i kroppen då allt är integrerat; andning, rörelse och röst som totalt samti-
diga. Delarna är beroende av varandra. Unné Göransson poängterar dock att 
man lika gärna kan hitta den rörelsefrihet och kroppsmedvetenhet, som man fin-
ner med Feldenkrais, med någon annan form av kroppslig och mental träning, 
såsom Thai chi, Chi gong eller Alexanderteknik. Det gäller att hitta det som pas-
sar individen.     
 
För Unné Göransson har Feldenkrais blivit ett starkt komplement till hennes 
röstundervisning. Hon tycker sig se positiva effekter med användandet av Fel-
denkrais och tycker att de flesta av övningarna är effektiva och användbara. 
 

9.3 Sammanfattning av egna observationer 
 
Utövandet av Feldenkrais har gjort mig medveten om min kropp och min and-
ning. Övningarna har i de flesta fall gett resultat, om än bara för stunden.  
 
Jag har också insett vidden av att släppa kontrollen och inte behöva ”hålla hårt” i 
sångrösten, och att resultatet blir mer flöde i ton och frasering. Att ha passiv 



 

20 

kontroll har också varit förknippat med en del ångest eftersom jag är så van att 
vilja ha kontroll över min röst. Släpper jag taget så går det kanske dåligt och jag 
sjunger fel. Hemska tanke!   
 
Min röst har påverkats, men om det är pga. Feldenkrais eller bara normal ut-
veckling är svårt att säga. Det har dock haft effekt på kort sikt eftersom kroppen 
har påverkats direkt av övningarna, men huruvida det har bestående effekt kan 
nog bara tiden utvisa. 
   
Utövandet har gett mig inspiration till att använda Feldenkrais i min egen under-
visning, då det finns en del korta och konkreta övningar som lätt kan överföras 
till en undervisningssituation.   
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10. Slutsatser 
 
Arbetet med min uppsats har varit mycket givande och har gett mig mycket in-
spiration inför framtiden. Det har varit intressant att verkligen få gå in i ett ämne 
som engagerar, och som ger möjligheter att utvecklas och ge andra människor 
medel att utvecklas. 
 
Jag anser att jag fått svar på mina frågeställningar, eftersom jag uppfattar ett di-
rekt samband mellan Feldenkrais-övningarna och min egen kroppsuppfattning 
såväl som röst. Det är också tydligt att Feldenkrais-metoden kan appliceras på 
sångundervisning. 
 
 Feldenkrais är dock inte hela sanningen. Det gäller att man anpassar sin under-
visning efter individen, och det är viktigt att komma ihåg att det inte är allt som 
passar alla. Man får som pedagog vara öppen för att människor fungerar på olika 
sätt och inte pracka på dem en egen uppfattning. Feldenkrais fungerar för mig, 
men vissa av mina elever kanske inte alls skulle svara på metoden, utan finna 
andra sätt bättre och lättare att ta till sig.    
 
Svårigheten med undersökningen har varit att tidsramen har varit för kort. När 
det gäller kroppslig och mental utveckling behövs det tid för att bottna i känslor 
och upplevelser. Det skulle vara intressant att i framtiden göra en större och mer 
omfattande undersökning, med fler medverkande, och under en längre period. 
Resultatet av en sådan undersökning hade förmodligen gett svar på fler frågor än 
vad jag har kunnat få i min studie, och därför gett ämnet ett bredare perspektiv.  
Jag upplever dock att jag för egen del fått ökad kroppsuppfattning genom mina 
lektioner och att utvecklingen har tagit fart. 
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