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Förord 

Denna rapport utgör det första av två examensarbeten på 15hp, Alternativa övningsmetoder 

för musiker – del 1 och del 2, som baseras på en studie utförd under 2020-2021 av mig, 

Hannah Lindmossen, och Veronika Zadera. Jag är student på den Kompletterande 

pedagogiska utbildningen, Inriktning musik (90hp) och Zadera på Ämneslärarutbildningen i 

musik med inriktning mot gymnasieskolan (300hp) på Musikhögskolan i Malmö. Del 1 tillhör 

min utbildning och del 2 kommer att tillhöra Zaderas. Ett stort tack till Veronika Zadera som 

har varit min partner i denna studie och som tillsammans med mig genomfört varje del av 

processen från det att vi fick idén och genom hela undersökningen samt även varit tillgänglig 

för att svara på frågor och föra vidare diskussioner under min skrivprocess. Jag och Zadera 

vill rikta ett gemensamt tack till Markus Tullberg som handlett oss genom arbetet. Sist men 

inte minst vill jag även tacka Adriana Di Lorenzo Tillborg som examinerat denna rapport.  
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Sammanfattning 

I Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1 presenteras olika sätt på vilka musikaliska 

färdigheter kan övas genom mentalisering och andra alternativa övningsmetoder som inte 

inkluderar användande av musikernas huvudinstrument. Den visar också hur dessa metoder 

kan kombineras. Här beskrivs även hur och varför dessa arbetssätt fungerar för musikalisk 

instudering individuellt och i en duo samt vilka aspekter som finns att ta hänsyn till under 

musikalisk övning utan huvudinstrument. Frågeställningen uppstod till följd av en ryggskada 

som gjorde att jag, Hannah Lindmossen, inte kunde öva. Jag är violinist och har en duo 

tillsammans med Veronika Zadera som är sångare. Vi två är både forskare och deltagare i 

denna autoetnografiska studie. Många tidigare studier visar på att mentalisering är en 

framgångsrik metod för att utveckla olika förmågor (Freymuth, 1999; Singer et al., 1993; 

Féry, 2003; Vergeer & Roberts, 2006; Gibbs & Berg, 2002; Lerner et al., 1996). De flesta 

handlar dock inte om musik och ingen verkar undersöka övning av samspel genom 

mentalisering i kombination med mimning.  

     Under 12 övningspass har vi undersökt olika alternativa metoder för musikalisk inlärning 

och applicerat en del av fenomenologins principer på insamling och analys av data. Studien 

har genererat många positiva resultat i form av metoder som för oss fungerar lika bra som – 

och ibland bättre än – traditionella övningsmetoder. Denna del av undersökningen fokuserar 

på början av processen där man lär känna musiken, samt senare skeden som handlar om 

exempelvis tolkning och samspel. Hur man tar sig vidare mot en konsertfärdig produkt med 

hjälp av alternativa övningsmetoder kommer att presenteras i Alternativa övningsmetoder för 

musiker – del 2. 

 

Sökord: alternativa, mentalisering, metoder, musik, musiker, samspel, öva, övning 

  



   
 

7 
  

Abstract 

Alternative Methods of Practising Music – A study of practising without one’s main 

instrument for single musicians and small ensembles – Part 1 presents different ways in 

which musical skills can be practised through imagery and other alternative methods of 

practising that do not involve the use of the musicians’ main instruments. It also shows how 

these methods may be combined. Furthermore, it describes how and why these methods can 

be applied on studying music individually and as a duo. Lastly, it includes different aspects to 

be considered when practising without one’s main instrument. The questions at issue are a 

result of a back injury that prevented me, Hannah Lindmossen, from practising. I am a 

violinist and I have formed a duo with Veronika Zadera who is a singer. The two of us are 

both researchers and participants in this autoethnographic study. Former studies show that 

imagery is a successful method of developing different abilities (Freymuth, 1999; Singer et  

al., 1993; Féry, 2003; Vergeer & Roberts, 2006; Gibbs & Berg, 2002; Lerner et al., 1996). 

However, most of them do not focus on music and thus far none seems to explore the angle of 

using imagery combined with miming when practising musical interaction. 

     During 12 practice sessions we have explored various methods of studying music and 

applied some of the principles of phenomenology when collecting and analysing data. The 

study has produced great results by generating methods that for us work just as well as – and 

sometimes better than – traditional methods of practising. This part of the study focuses on 

the beginning of the process, when one is getting to know the music, as well as later on in the 

process, when focusing for instance on interpretation and musical interaction. How to advance 

towards producing a product that is ready for concert through alternative methods of 

practising will be presented in Alternative methods of practising music – part 2. 

 

Keywords: alternative, imagery, methods, music, musical interaction, musicians, practice, 

practise, practising 
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1. Inledning 

Som musiker händer det att man av olika anledningar ibland inte kan använda sitt instrument. 

Det kan till exempel handla om en sjukdom eller skada. Dessa hinder förändrar dock inte 

behovet av att öva. Hur gör man då om man till exempel måste förbereda sig inför en konsert, 

men kroppen säger stopp? Detta är en fråga som inspirerade till denna studie som jag, Hannah 

Lindmossen, och Veronika Zadera utfört ihop. Frågan uppstod till följd av att jag utvecklade 

en ryggskada som hindrade mig från att öva på mitt instrument. Jag och Zadera hade nyligen 

bestämt oss för att forma en duo ihop, jag som violinist och Zadera som sångerska, men detta 

hindrades av min skada. Vår förhoppning med denna undersökning är att den ska leda till att 

vi med hjälp av alternativa övningsmetoder kommer att kunna fullfölja våra planer. 

     Inom idrottsvärlden finns det en hel del forskning om mentalisering. Mentalisering innebär 

att man utför utmaningar mentalt istället för fysiskt. När det gäller musik är forskningen inte 

lika omfattande och vi har inte kunnat hitta någon forskning som går in på hur mentalisering 

kan gynna övning av musikaliskt samspel. Detta har därför fått ett stort fokus i vår 

undersökning, vilken är tvådelad och kommer att ge upphov till två rapporter. I del 1, denna 

rapport, fokuserar vi på hur man som duo kan göra när man tar sig an ett nytt stycke och vill 

lära sig att spela detta på en grundläggande nivå. I del 2 tar vi detta vidare och undersöker hur 

man kan öva mer avancerade aspekter av musicerande såsom exempelvis klangbildning, 

känsloförmedling och publikkontakt för att så småningom kunna uppnå ett konsertfärdigt 

resultat. 

     För att ta fram alternativa övningsmetoder har jag och Zadera utvecklat en 

undersökningsmetod inspirerad av en rad kvalitativa forskningsmetoder: autoetnografi, 

aktionsforskning, semistrukturerad observation samt fenomenologisk analys. Hur dessa 

applicerats förklarar jag närmare i kapitel 4. Resultatet av undersökningen redovisas och 

analyseras i kapitel 5 och diskuteras sedan i relation till tidigare forskning och egna 

erfarenheter i kapitel 6. Slutligen presenteras kommande del av studien samt förslag på 

framtida forskning i kapitel 7. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka möjligheter att öva utan sitt huvudinstrument, enskilt och i 

samspel med andra musiker, genom att använda mentalisering och andra alternativa 

övningsmetoder. Vidare är syftet att utifrån resultaten dra slutsatser kring huruvida dessa 

metoder kan vara applicerbara på musikundervisning. Vi undersöker också olika aspekter som 

finns att ta hänsyn till under musikalisk övning utan huvudinstrument. Studien undersöker 

syftet genom att söka svar på följande frågor: 

• På vilka sätt kan musikaliska färdigheter övas genom mentalisering och andra 

alternativa övningsmetoder som inte inkluderar användande av musikerns 

huvudinstrument och hur kan dessa metoder kombineras? 

• Hur fungerar dessa arbetssätt för musikalisk instudering individuellt och i en duo? 
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3. Litteratur 

I följande kapitel redogör jag för litteratur inom området, beskriver de övningar vi testat och 

undersökt i studien och den forskning som ligger bakom dessa samt ger förklaringar av 

begrepp som jag använt och reflekterat kring under studien. 

 

3.1. Mindfulness och kroppsskanning 

“Mindfulness är den förmåga eller medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, 

uppmärksamt och utan att värdera eller döma observera saker och ting som de är i stunden, 

här och nu” (Williams, Teasdale, Segal & Kabat-Zinn, 2008, s. 54). Såhär beskrivs 

mindfulness i boken Mindfulness – En väg ur nedstämdhet, skriven av Mark Williams, 

professor i klinisk psykologi, John Teasdale, doktor i filosofi, Zindel Segal, professor i 

psykoterapi och Jon Kabat-Zinn, professor emeritus i medicin. Dessa är fyra väletablerade 

forskare inom kognitiv beteendeterapi och medveten närvaro. 

     Ett sätt att praktisera mindfulness är genom kroppsskanning, vilket är en form av 

meditation. Kroppsskanning innebär att man går igenom och skannar kroppen och alla dess 

olika delar på ett systematiskt sätt. Syftet är att uppmärksamma kroppen som den är i stunden. 

Williams et al. menar att kroppsskanning är bra bland annat av följande anledningar: 

 

• Därför att kroppsscanning ger unika tillfällen att öva upp ett nytt, mer 
direkt, erfarenhetsbetingat sätt att få kunskap. 

• Därför att kroppsscanning ger dig möjlighet att få kontakt med din kropp 
som spelar en central roll i ditt känsloliv, i dina känslomässiga 
upplevelser och uttryck. 

• Därför att en vänlig och empatisk uppmärksamhet på 
kroppsförnimmelser kan försvaga de neurala förbindelser (synapser) 
mellan kroppsförnimmelser och tankar som vidmakthåller den onda 
cirkeln av grubblerier och nedstämdhet. 

• Därför att kroppsscanning lär dig att uppfatta och omfatta kroppen med 
ett öppet och vidsynt sinne, även de delar av kroppen som ger intensiva 
olustförnimmelser - en konst och kompetens som kan tillämpas på alla 
aspekter av ditt liv. 
 

På horisonten uppenbarar sig således en möjlighet att frigöra sig från några 
av de begränsande och tvångsmässiga reaktionsmönster som utgör det 
största hindret för vår livsglädje och vårt välbefinnande. 
(Williams et al., 2008, s. 119) 

 

Kroppsskanning har alltså positiva effekter på medvetandet och sinnesnärvaron. Williams et 

al. skriver också att trots att övningen inte är menad som avslappning kan detta ändå bli 

följden av att aktivt, systematiskt och koncentrerat, långsamt skanna hela kroppen under en 
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längre stund. (Williams et al., 2008). Enligt D.M.A. Malva S. Freymuth (1999) kan 

kroppsskanning bidra till ökad kontroll över spänning och avspänning i kroppen. Hon menar 

också att övningen kan träna känsligheten och förmågan att mentalisera rörelser, kinestetiskt 

såväl som taktilt.  Freymuth beskriver kroppsskanning som en meditations- och 

avslappningsform där man går igenom och medvetandegör kroppens olika delar och slappnar 

av i dem bit för bit. Hon har en punktlista för hur en sådan kroppsskanning kan läggas upp 

och rekommenderar att man ska spela in instruktionerna i en ljudfil så att man under övningen 

inte behöver fokusera på att komma ihåg vad man ska göra och i vilken ordning. 

 

3.2. Mentalisering 

Enligt Freymuth (1999) kan alla aspekter av en fysisk upplevelse föreställas på ett tydligt och 

verklighetstroget sätt, innefattande känslor och humör såväl som alla olika sinnesintryck. 

Freymuth är själv violinist och vi har tagit mycket inspiration från hennes bok Mental 

Practice and Imagery for Musicians – a practical guide for optimizing practice time, 

enhancing performance, and preventing injury. Föreställandet av sinnesförnimmelser kallas 

mentalisering och upplevs lika verkligt som nattliga drömmar, men skiljer sig i att 

mentalisering är en medveten, aktivt kontrollerad och målinriktad process som kräver fullt 

engagemang och koncentration. (Freymuth, 1999; Suinn i Singer et al., 1993). Hathaway som 

är doktor i kiropraktik samt har en kandidatexamen i Corporate Fitness Science och Athletic 

Training menar att “The more senses you are able to incorporate into an imagery session, the 

more powerful the image will work in your favor” (2013). Mentalisering kan enligt Freymuth 

(1999) utföras på två sätt: att mentalt återskapa ett minne eller en upplevelse komplett med 

alla sinnesförnimmelser, eller att mentalt skapa sig en idealbild grundad i personlig erfarenhet 

med enstaka förändringar eller nya element. Om dessa två metoder – återskapa ett minne och 

skapa sin idealbild – kombineras tillsammans med praktiskt utförande skapas en Three-step 

practice loop (se figur 1), där man först mentaliserar en idealbild av en övning, därefter gör 

övningen praktiskt och slutligen återskapar minnet av den praktiska erfarenheten för att 

förstärka den. (Freymuth, 1999). 
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Figur 1: Three-Step Practice Loop (Freymuth, 1999, s. 26) 

 

Inom idrottsvärlden är det vida känt att mentalisering ökar individers förmågor. 

Idrottspsykologen Steven Roy Mann skriver följande om mentalisering:  

 

Imagery is one of the greatest tools used in sports psychology to enhance 
performance. This is done by enhancing motor skills and muscle memory 
and it is also used for motivation. Studies have found that practicing 
imagery, along with regular training, enhances muscle memory and sports 
skills faster and further than regular training alone. (Mann i Hathaway, 
2013) 

 

Enligt Suinn, doktor i psykologi, (Singer et al., 1993) genererar mentalisering samma 

neuromuskulära reaktioner som motsvarande fysiska rörelse, fast i något lägre styrkegrad. 

Han konstaterar att mentalisering är en fungerande metod för att utveckla fysiska förmågor. 

Det finns flera andra studier som visar liknande resultat bland annat en av Féry (2003) som 

undersökt visuell och kinestetisk mentalisering av frikast med basketboll. En annan studie, 

utförd av Vergeer och Roberts (2006), undersökte mentalisering och dess effekt på flexibilitet 

och konstaterade att det mest effektiva var att stretcha och mentalisera samtidigt, men även 

enbart mentalisering var bättre än att inte göra något alls. Gibbs och Berg (2002) uttryckte 

utifrån resultaten av sin studie att de trodde att mentalisering skulle komma att spridas som 

metod när folk upptäcker vinsterna av att använda detta. Även Lerner et al. (1996) kom fram 
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till liknande resultat i sin ett-åriga studie av frikast med basketboll. Deltagarna i flera av dessa 

studier sade att de kommer att fortsätta att inkludera användningen av mentalisering som 

metod i sin vanliga träning. 

 

3.3. Mimning 

På så kallade talent hotbeds – ställen som på kort tid producerar stor utveckling hos personer 

– är mimning en mycket vanlig övningsmetod. Detta för att, som Coyle uttrycker det, 

“Removing everything except the essential action lets you focus on what matters most: 

making the right reach.”. (Coyle, 2012, s. 65). Freymuth menar att mimning av musicerande i 

kombination med mentalisering ytterligare förstärker effekten av övandet. Hon refererar till S. 

L. Ross studie The Effectivness of Mental Practice in Improving the Performance of College 

Trombonists där fyra olika övningssätt testades med en grupp trombonister: enbart fysisk 

övning, enbart mentalisering, mentalisering i kombination med mimning, och fysisk övning 

och mentalisering. Den sistnämnda gruppen presterade bäst och därefter kom gruppen som 

mentaliserat i kombination med mimning. Dessa två grupper presterade betydligt bättre än 

resterande två. 

 

3.4. Öka medvetenheten och närvaron för att fördjupa 

lyssnandet 

Här redogörs för de metoder och övningar som Green och Gallway presenterar i The inner 

Game of Music (1986) som vi använt oss av under studien. De skriver:  

 

If we allow Self 1 to analyze and criticize the music, or to doubt Self 2’s 
ability to hear it, our awareness of the music will be interrupted, and we will 
miss the power of the composer’s intention. Listening without judgment and 
with simple awareness puts us in the best position to take in the full impact 
of the music. (s. 151) 

 

(För en förklaring av jag 1 och jag 2 se 3.8.2.) Följande metoder menar Green och Gallway 

kommer att öka vår närvaro och medvetenhet samt den effekt som musiken har på oss. De 

kommer också att hjälpa oss att ignorera distraktioner samt att hålla oss mentalt närvarande i 

nuet. 
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3.4.1. Lyssna utan att döma  

Att lyssna utan att döma handlar inte bara om negativ respons till vad man hör. Det handlar 

om att vara fullt närvarande och inte ha några åsikter eller kommentarer alls – varken 

negativa, positiva eller neutrala. Genom att lyssna på musik utan att identifiera vad man hör 

utan bara uppleva det kan man enligt Green och Gallwey (1986) uppfatta och uppleva 

musiken på ett djupare plan. För att förstå exakt hur denna metod går till kan man göra en 

förövning enligt följande steg: 

1. Blunda och lyssna på ljuden runt dig. Isolera ett ljud och lyssna på det en stund.  

2. Identifiera vad ljudet kommer ifrån och fortsätt lyssna.  

3. Ignorera nu vetskapen av vad som skapar ljudet och fokusera istället på att lyssna efter 

alla detaljer och skiftningar i ljudet. Försök att för dig själv beskriva ljudets 

egenskaper. (Green & Gallway, 1986) 

 

När man ger ett ljud ett namn är det enligt Green och Gallway (1986) vanligt att man 

automatiskt börjar lyssna mindre på detta ljud och istället lyssnar mer på andra ljud 

runtomkring. Green och Gallway skriver “I’ve found that when I listen to musical sounds 

without identifying them or putting them into categories (‘Oh yes, the flute,’ or ‘There’s the 

second theme’), I hear much more.” (Green & Gallway, 1986, s. 155-156). Genom att 

fokusera på detaljer och skiftningar i ljudet menar han att man kan undvika att falla in i ett 

mer passivt lyssnande. 

 

3.4.2. Lyssna på individuella instrument med fokus på ljud och klang 

För att förstå musiken bättre föreslår Green och Gallway att man kan lyssna på ett instrument 

eller en instrumentgrupp i taget. Exempel på saker att lyssna efter är accenter, tonernas längd 

samt deras klangfärg och hur denna ändras när endast efterklangen är kvar. Han 

rekommenderar också att lyssna efter hur två instrument som kombineras skapar en helt ny 

textur och klangvärld. (Green & Gallway, 1986) 

 

3.4.3. Hitta var musiken ger resonans i kroppen 

Steven Halpern (i Green & Gallway, 1986) är kompositör och skriver musik som ska skapa 

stämningar som är bra för avslappning, meditation och läkning. Han har genom forskning 

som undersökt hur olika musikaliska vibrationer påverkar olika delar av kroppen kommit 

fram till att höga frekvenser brukar kännas i huvudet, medan lägre frekvenser känns i halsen, 

bröstkorgen eller magen. Genom att lyssna intensivt och fokusera på ljudet som i övningen 
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lyssna utan att döma kan man låta kroppen och medvetandet reagera på musiken så att man 

känner musiken resonera i sig, vilket kan öka känslan av att man är ett med musiken. Green 

och Gallway antyder att exempelvis violiner och flöjter brukar kännas i huvudet medan violor 

och fagotter känns lite längre ner och kontrabasar och brass känns som lägst. (Green & 

Gallway, 1986). 

 

3.4.4. Använd visuell mentalisering för att skapa egna bilder och 

händelseförlopp 

Konstnärer och kompositörer har länge använt sig av att kombinera konstarter och genom 

detta låta dem förstärka varandra (Green & Gallway, 1986). Att visualisera bilder och 

historier till musiken är ett sätt att intensifiera upplevelsen av denna. Detta kan utföras genom 

att man på förhand bestämmer sig för en bild eller ett händelseförlopp och sedan håller sig till 

detta när man lyssnar på musiken. Alternativt kan man låta musiken skapa bilder, färger och 

scener hos en i nuet utan att själv medvetet styra över dessa (Green & Gallway, 1986).  

 

3.4.5. Öka kunskapen om kompositören och kring musiken för att fördjupa 

lyssnandet och förståelsen 

Ett musikstycke är bara intressant, medryckande och fängslande när vi förstår musiken och 

känner att den når fram till oss. Främst sker detta genom sinnen och känslor, men även en 

teoretisk förståelse för vad som hände i övrigt i kompositörens liv runt den tid då stycket 

skrevs, samt vad kompositören ville förmedla genom musiken kan berika lyssnandet. Genom 

att veta mer om kompositören och stycket kan vi uppfatta och förstå detaljer och nyanser som 

vi annars lätt missar. (Green & Gallway, 1986). 

 

3.4.6. Åk med klangen och spela tillsammans med musikerna 

Green och Gallway menar att ett annat sätt att komma närmare musiken är att blunda och 

“ride the music as if you were riding a roller coaster” (Green & Gallway, 1986, s. 158). 

Övningen går ut på att låta sin kropp automatiskt följa melodierna och därigenom lära känna 

dem bättre. En liknande metod som Green och Gallway beskriver går ut på att man låter olika 

enskilda kroppsdelar röra sig till olika stämmor och spela med musikerna. Genom att öppna 

kroppen för musiken på detta vis har Gallway erfarit att inte bara hans kroppsdelar utan även 

hans känslor blivit starkt aktiverade. (Green & Gallway, 1986) 
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3.5. Lär med kroppen 

Ett sätt att göra lärandet mer omfattande är att inkludera och använda sig av så många sinnen 

som möjligt. Nivbrant skriver att även om repetition kan sägas vara modern till motorisk 

inlärning är det “variation snarare än repetition som är all inlärnings moder” (Bodil Jönsson i 

Nivbrant Wedin, 2012, s. 219). Att närma sig ny kunskap på olika sätt är en central del av 

rytmikpedagogiken och innefattar bland annat att lära med kroppen. “Om eleverna 

exempelvis ska lära sig en knepig rytm spelar man den inte bara massor av gånger. Istället 

närmar man sig rytmen på olika sätt, exempelvis med rörelse eller handklapp” (Nivbrant 

Wedin, 2012, s. 219). Dessa tankar har vi tagit tillvara på i valet av övningar under studien. 

 

3.6. Nio av Coyles femtiotvå tips kring övning 

Journalisten och författaren Daniel Coyle har under fem år undersökt gemensamma nämnare i 

övningsmetoder och principer på några av världens främsta talent hotbeds samt intervjuat 

framgångsrika mästercoacher. Resultaten av hans undersökningar samt annan forskning som 

han tagit del av presenterar han i två böcker. I den första beskriver och diskuterar han utförligt 

olika aspekter av effektiv övning och talent hotbeds. I den andra har han kokat ner den 

kunskap han samlat in till 52 tydliga och konkreta tips för den som vill utveckla sin 

inlärningsprocess. (Coyle, 2010; Coyle, 2012). I detta avsnitt presenterar jag nio av dessa 52 

tips; (i) ignorera klockan, (ii) dela upp utmaningen i delar, (iii) stäng ögonen, (iv) överdriv, 

(v) positiv inramning, (vi) avsluta med en belöning, (vii) repetera, (viii) låt inlärning ta tid 

och (ix) när utvecklingen stannar av – byt övningsmetod. 

     Ignorera klockan. Coyle (2012) menar att mängden tid man spenderar på att öva något är 

relativt oväsentligt. Det som spelar roll är hur många kvalitativa repetitionen man gör av 

momentet. Han förespråkar därför att räkna antalet utförda kvalitativa repetitioner istället för 

antal minuter eller timmar man spenderar på övning – kvalitet framför kvantitet. 

     Dela upp utmaningen i delar. Att dela upp utmaningen i sina enklaste beståndsdelar och 

lära sig en bit i taget är ett sätt att skapa mindre och mer överkomliga utmaningar. När man 

lärt sig dessa kan man sedan bit för bit sätta ihop delarna till en helhet igen (Coyle, 2012). 

Coyle poängterar att övning inte är ett mål i sig – det är utveckling som är målet och det är 

mer utvecklande att fokusera på en liten del och lära sig att utföra den bra än att försöka ge sig 

på för mycket på en gång. 
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Stäng ögonen. Att blunda är ett effektivt sätt att stänga ute distraktioner och att engagera sina 

andra sinnen mer och därigenom hitta in i sweet spot. Genom att blunda kan man få en 

välbekant övning att kännas ny. (Coyle, 2012). 

     Överdriv. Genom att överdriva lär vi oss var gränserna går och vad som krävs. Det går 

alltid att dra ner på intensiteten, hastigheten, storleken etcetera senare. Coyle (2012) 

uppmanar till att överdriva så mycket att man känner de yttre gränserna för rörelsen – 

precision kan man jobba på i ett senare skede.  

     Positiv inramning. Psykologer menar att vårt undermedvetna påverkas av huruvida vi 

fokuserar på vårt mål eller på möjliga misslyckanden vi vill undvika. Att fokusera på det 

positiva är alltid bättre. (Coyle 2012). Bart Baggett, en av Amerikas främsta 

marknadsföringskonsulter, kriminaltekniska grafologer och professionella talare samt 

grundare av Handwriting University International, menar att detta genererar en större chans 

att lyckas, vilket beror på att den mänskliga hjärnan har svårt att behandla negativa bilder. 

Han förklarar detta med hjälp av följande exempel: 

 
My older cousin, Tammy, was also in the same tree. She was hanging on the 
first big limb, about ten feet below me. Tammy's mother also noticed us at 
the exact same time my dad did. About that time a huge gust of wind came 
over the tree. I could hear the leaves start to rattle and the tree begin to sway. 
I remember my dad's voice over the wind yell, “Bart, Hold on tightly.” So I 
did. The next thing I know, I heard Tammy screaming at the top of her 
lungs, laying flat on the ground. She had fallen out of the tree. 
 
I scampered down the tree to safety. My dad later told me why she fell and I 
did not. Apparently, Tammy's mother was not as an astute student of 
language as my father. When Tammy's mother felt the gust of wind, she 
yelled out, “Tammy, don't fall!” And Tammy did... fall. (Baggett, 2005).  

 

Baggett menar att anledningen till att Tammy föll och inte han var att hon för att bearbeta 

instruktionen att inte falla först behövde skapa en bild av att hon föll och sedan försöka säga 

till hjärnan att inte göra vad den just föreställde sig, medan Baggett istället  direkt skapade 

bilden av att hålla i sig hårt. Han menar att samma princip kan appliceras på allting i livet från 

att sluta röka till att lära sig nya saker; “You can't visualize not doing something. The only 

way to properly visualize not doing something is to actually find a word for what you want to 

do and visualize that.” (Baggett, 2005) Baggett kritiserar även användandet av ordet “försöka” 

eftersom det implicerar att man inte kommer att lyckas. Han menar att man genom att 

använda detta ord ger sitt undermedvetna tillåtelse att misslyckas, vilket oftast leder till just 

misslyckande. Detta leder alltså till motsvarande problematik som när man fokuserar på vad 

man inte vill göra. (Baggett, 2005). 
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     Avsluta med en belöning. Ett övningspass bör enligt Coyle (2012) alltid avslutas positivt 

med någon form av belöning. Detta kan vara allt ifrån att spela sitt favoritstycke till att äta 

någonting gott eller göra någonting man tycker är roligt. 

     Repetera. Repetition är den viktigaste aspekten för effektivt lärande. Detta för att varje 

gång man utför en viss rörelse ökar lagret av myelin runt de involverade nervcellernas axoner, 

vilket gör att kopplingen i hjärnan kan göras fortare nästa gång. Varje gång man utför rörelsen 

bildas mer myelin och man blir allt mer träffsäker och kan utföra rörelsen snabbare. (Coyle, 

2012). Det vill säga så länge man utför rörelsen på korrekt sätt – man kan naturligtvis även 

lära in en felaktig rörelse. Varje identisk upprepning av en rörelse ökar sannolikheten att man 

kommer att göra likadant igen eftersom dessa bildar nervbanor som har tendens att upprepa 

sig (Gallwey, 1979). Repetition är alltså en av de viktigaste nycklarna till effektiv inlärning. 

Som Bruce Lee säger; “I fear not the man who has practiced ten thousand kicks once, but I 

fear the man who has practiced one kick ten thousand times.” (Lee i Coyle, 2012, s. 98). 

     Låt inlärning ta tid. Att lära sig något nytt och bilda nya nervbanor kan ta tid. För många 

nya kunskaper verkar, enligt Coyle, åtta veckor vara en viktig gräns. Exempelvis är det många 

träningsprogram på toppnivå såsom “the Navy SEAL’s physical-conditioning program […] 

the Meadowmount School of Music program [… och] the mission training for the Mercury 

astronauts” (Coyle, 2012, s. 106) som är just åtta veckor långa. En studie på Massachusetts 

General Hospital visar också att 27 minuter meditation om dagen skapar bestående effekter på 

hjärnan, även det efter åtta veckor. (Coyle, 2012). Coyle menar att det är viktigt att vara 

uthållig speciellt i början då man kanske inte känner av någon förbättring. Han uppmanar till 

att inte döma aktiviteten eller ge upp för tidigt utan att fortsatta så att kunskaperna (det vill 

säga hjärnan) får den tid som behövs för att utvecklas. 

     När utvecklingen stannar av – byt övningsmetod. Forskning av professor i psykologi Dr. 

Anders Ericsson (i Coyle, 2012) visar att det mest effektiva sättet att ta sig vidare från en 

inlärningsplatå är att ändra på sina övningsmetoder och därigenom avbryta autopiloten i en 

själv. Detta tips bygger på att när man börjar känna sig bekväm med eller säker på en aktivitet  

händer det gärna att man slappnar av eftersom det går att låta en del fungera automatiskt – på 

autopilot. Det finns många sätt att koppla bort autopiloten och öka inlärningshastigheten igen. 

Ett sätt som Coyle föreslår är att öka eller sänka tempot och ett annat är att se om det går att 

göra baklänges, upp-och-ner, ut och in eller på något annat sätt. Hur och vad man ändrar är av 

mindre betydelse så länge man lyckas stänga av autopiloten och hitta tillbaka in i sweet spot 

(se begreppsförklaring nedan) (Coyle, 2012, s. 108-109).  
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3.7. Spegelneuroner 

I sin doktorsavhandling (2008) som handlar om kognitiva aspekter av relationen mellan 

manus och agerande inom teater skriver Erik Rynell att när man ser en annan person utföra en 

rörelse aktiveras neuroner i hjärnan som även aktiveras när det är man själv som utför 

rörelsen. Dessa neuroner kallas spegelneuroner. Det fungerar likadant när vi till exempel ser 

någon som ler eller någon som är ledsen. Spegelneuroner gör att man kan känna någon annans 

glädje eller smärta som ens egen (Rynell, 2008). Den som först upptäckte spegelneuronerna 

var Gallese som är professor i psykobiologi och expert i neurofysiologi, kognitiv 

neurovetenskap, social neurovetenskap och medvetandefilosofi. Gallese menar att 

spegelneuronerna gör att ingen medvetenhet av andra kan existera utan att mekanismerna som 

styr över ens egna rörelser är inblandade, vilket leder till att “the bridge to be crossed to get 

from acting to thinking narrows considerably” (Gallese et al. i Rynell, 2008, s. 155). Gallese 

skriver även att “Action understanding does not depend, according to this view, on the 

activation of visual representations (an activation obviously present) followed by their 

interpretation by the central conceptual system, but by the ‘penetration’ of visual information 

into the experiential (‘first person’) motor knowledge of the observer.” (Gallase et al. i 

Rynell, 2008, s. 158). Även Thomson, professor i filosofi, skriver att “Neural studies of these 

mirror systems provide evidence for the dynamic co-constitution of perception and action at 

the level of intentional agency” (Thomson i Rynell, 2008, s. 175). Thomson skriver också att 

forskning visar att spegelneuronerna även fungerar på en emotionell nivå och att det är detta 

som gör att bebisar ofta börjar gråta när de hör en annan bebis gråta, vilket så småningom 

utvecklas till kognitiv empati. Han menar att “Cognitive empathy at its fullest […] is achieved 

when one individual can mentally adopt the other’s perspective by exchanging places with the 

other in imagination” (Thomson i Rynell, 2008, s. 175). 

 

3.8. Begrepp 

I detta avsnitt presenteras begrepp som använts och diskuterats under studien. 

 

3.8.1. Sweet Spot och flow 

Det finns olika teorier om när och hur man uppnår en så effektiv inlärning som möjligt. En är 

sweet spot eller desirable difficulty, vilken är utvecklad bland annat utifrån Lev Vygotskijs 

proximala utvecklingzon av Robert Bjork, forskare och professor i psykologi. Bjork beskriver 

sweet spot på följande sätt: “There’s an optimal gap between what you know and what you’re 

trying to do. When you find that sweet spot, learning takes off” (Bjork i Coyle, 2010, s. 19). 
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Vidare beskriver Coyle att sweet spot karaktäriseras av “Frustration, difficulty, alertness to 

errors. You’re fully engaged in an intense struggle – as if you’re stretching with all your 

might for a nearly unreachable goal, brushing it with your fingertips, then reaching again” 

(Coyle, 2012, s. 41-42). Sweet spot kan man hitta när man med ansträngning och fokus lyckas 

med en utmaning till 50-80%. Vid högre andel lyckade försök hamnar man i sin 

bekvämlighetszon och vid lägre hamnar man istället i vad Coyle kallar survival zone vilken 

kännetecknas av förvirring och desperation. Enligt Coyle behöver man söka sätt att sträcka sig 

själv efter utmaningar: “Seek out ways to stretch yourself. Play on the edges of your 

competence. As Albert Einstein said, ‘One must develop an instinct for what one can barely 

achieve through one’s greatest efforts.’” (Coyle, 2012, s. 43). Kort sagt innebär sweet spot 

alltså att man befinner sig vid gränsen för vad man kan utföra och gör upprepade 

ansträngningar för att lyckas med utmaningen. Coyle menar att det är när man befinner sig i 

sweet spot som man utvecklas som snabbast. 

     Något som liknar sweet spot i det att man strävar efter att lyckas med något som för 

tillfället är precis utanför ens nuvarande förmåga och kunskap är flow. Flow är ett 

sinnestillstånd man upplever när aktivitetens mål är självuppfyllande och aktiviteten i sig är 

tillfredsställande. Man är fullt engagerad och det kan upplevas som en form av trans. Likt 

sweet spot upplevs flow då relationen mellan ens redan befintliga kunskap och aktivitetens 

svårighetsgrad är i perfekt balans – där utmaningen varken är för lätt eller för svår utan ligger 

strax utom räckhåll för individen. Till skillnad från sweet spot innebär emellertid flow aldrig 

frustration. (Pink, 2018) Csíkszentmihályi illustrerar denna balans mellan utmaning och 

förmåga i figur 2. 
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Figur 2: Flow i relation till förmåga och utmaning (Csíkszentmihályi, 2008, s. 74) 
 

När man befinner sig i flow är man så djupt engagerad i uppgiften att känslan av tid och rum, 

till och med känslan för jaget försvinner. De mest tillfredsställande upplevelserna i folks liv 

sker då de är i flow. Det finns nio aspekter som Csíkszentmihályi (1996) menar kännetecknar 

detta sinnestillstånd. Den första är att målen är tydliga och klara. Den andra är att man får 

omedelbar feedback på sina prestationer. Den tredje är att det finns en balans mellan 

utmaningen och förmågan; mellan oro och uttråkning. Den fjärde är att ens agerande och 

medvetande smälter samman genom att hela ens fokus är engagerat i aktiviteten, vilket krävs 

på grund av relationen mellan förmåga och utmaning och är möjligt tack vare de klara målen 

och den konstanta feedbacken (aspekterna 1-3). Aspekt nummer fem är att det som inte är 

relevant för aktiviteten stängs ute från medvetandet; “Flow is the result of intense 

concentration on the present, which relieves us of the usual fears that cause depression and 

anxiety in everyday life.” (appendix s. 12). En annan bieffekt av denna intensiva 

koncentration är avsaknad av oro för att misslyckas, vilket är den sjätte aspekten. För en del 

upplevs det som total kontroll, men egentligen, menar Csíkszentmihályi, har vi inte alls 

kontroll – det är bara att orostankar inte uppkommer. Om man skulle göra det har man inte 

längre 100% av ens fokus riktad mot aktiviteten och är då inte längre i flow. Anledningen till 

att misslyckande inte är något problem är att det i flow är uppenbart för personen i fråga vad 

som behöver göras och dess kunskaper är potentiellt adekvata för utmaningen. Att 

självmedvetenheten försvinner är den sjunde aspekten. Det sker till följd av att man är så 

engagerad i aktiviteten att man inte bryr sig om att försvara egot. Eftersom man lyckats med 

svåra utmaningar kommer man emellertid ofta ur en flow-episod med en förhöjd 
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självuppfattning. Ibland kan man till och med “gå ur sig själv” och bli en del av något större, 

exempelvis kan en musiker känna sig som ett med “the harmony of the cosmos” (appendix s. 

13) och en person som läser en bok kan leva i en annan verklighet för en stund. 

“Paradoxically, the self expands through acts of self-forgetfulness” menar Csíkszentmihalyi 

(appendix s. 13). Den åttonde aspekten är att tidsuppfattningen blir förvrängd – timmar kan 

kännas som minutrar och intensiva sekunder kan upplevas som mycket längre än vad de 

egentligen är. Den nionde och sista aspekten är att uppgiften i sig är autotelisk, det vill säga 

självuppfyllande. Med detta menar Csíkszentmihalyi att när de flesta av föregående aspekter 

uppfylls (inte nödvändigtvis alla) börjar man att uppskatta aktiviteten eftersom den skapar en 

tillfredställande upplevelse. När man uppskattar aktiviteten även för aktivitetens egen skull 

har den blivit autotelisk och aktiviteten blir på så vis sitt eget mål. Csíkszentmihályi avslutar 

med att skriva att om man kan få både jobb och fritid att bli autoteliska slösar vi ingen del av 

livet då allt vi gör är värt att göra för dess egen skull. (Csíkszentmihályi, 1996, s.10-14). 

 

3.8.2. Jag 1 och jag 2 

“When I try to succeed, I fail. When I’m given permission to fail, I succeed!” (Green & 

Gallwey, 1986, s. 34). Föreställ dig att du övar på att spela en melodi på ditt instrument. 

Under tiden som du övar har du en liten röst i bakhuvudet – ett medvetande som ger dig 

beröm när du gör rätt och kritik när du gör fel. Denna röst är även med dig när du tänker på en 

kommande konsert där du behöver prestera. Rösten i ditt medvetna påpekar detaljerna, den är 

hård och strikt och försöker hjälpa dig att spela korrekt. Föreställ dig nu att rösten tonar ut och 

du fokuserar på att göra. Det finns inte något rätt eller fel utan du får lov att vara närvarande i 

nuet och låta muskelminne, intuition och känslor ta över och styra. 

     Enligt Green och Gallwey finns det två “jag” inom oss, jag 1 som står för medvetandet 

som gärna kontrollerar och styr, och jag 2 som står för det omedvetna som agerar (Green & 

Gallwey, 1986). Detta, andra inre processer samt metoder för att utveckla sin musikaliska 

övning presenterar Green och Gallway i sin bok The inner game of music. Båda jagen, menar 

de, behövs för ett optimalt övande eftersom jag 1 kan hjälpa oss med detaljer och spelteknik 

och jag 2 hjälper oss att tolka musiken och göra den levande. Jag 1 är dock en dömande röst 

och eftersom den är kontrollerande i sin natur kan det vara svårt att släppa taget och låta jag 2 

styra (Schenck, 2006). 
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3.9. Sammanfattning 

De teorier, metoder och fenomen som beskrivits i detta kapitel utgör en teoretisk grund för 

arbetet. Dessa är mindfulness och kroppsskanning, mentalisering, mimning, öka 

medvetenheten och närvaron för att fördjupa lyssnandet, lär med kroppen, nio av Coyles 

femtiotvå tips kring övning, spegelneuroner, sweet spot, flow samt jag 1 och jag 2. Utifrån 

dessa har vi valt ut de övningar vi har undersökt och jag har även i diskussions- och 

slutsatskapitlet diskuterat övningarna mot denna teoretiska bakgrund. Närmare beskrivningar 

av övningarna och vårt tillvägagångssätt presenteras i följande kapitel. 
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4. Metod och genomförande av studie 

Följande kapitel presenterar kvalitativ metod, valet av metoder för studien, samt 

genomförandet av studien. 

 

4.1. Kvalitativ metod 

I kvalitativa undersökningar vill forskare gå in på djupet och svara på hur- och varför-frågor. 

De vill åt en djup förståelse för ett fenomen och det är inte lika viktigt som i kvantitativa 

studier att det ska vara applicerbart på en stor mängd människor. Forskaren utgår ofta från en 

induktiv metod, vilket innebär att resultatet utformar teorin. Nackdelar med kvalitativ 

forskning är att den kan anses vara för subjektiv och svår att generalisera och replikera. 

Fördelar är att den är flexibel och öppen för oväntad information. 

 

4.2. Metoder för datainsamling och analys 

För att få svar på våra forskningsfrågor har jag och Zadera utvecklat en undersökningsmetod 

inspirerad av en rad kvalitativa forskningsmetoder. Dessa presenteras i följande avsnitt. 

 

4.2.1. Autoetnografi 

Holman Jones et al. (2016) som skriver om evokativ autoetnografi beskriver autoetnografi 

som en variant av etnografi där den största skillnaden är att forskare som använder en 

autoetnografisk metod använder sina egna erfarenheter och upplevelser som verktyg i 

undersökningen av fenomen. Att lära sig genom att göra är en av autoetnografins 

nyckelprinciper. Hur man lär sig och hur man gör är dock väldigt olika och öppet för 

varianter och autoetnografiska undersökningar kan därför gå till på vitt skilda sätt. 

Gemensamt för autoetnografiska forskare är dock att de tar anteckningar och samlar in data 

samtidigt som undersökningen pågår. Eftersom det inte finns ett bestämt tillvägagångsätt som 

autoetnografiska forskare måste följa, används ofta inte ett separat metodkapitel. Om 

autoetnografer beskriver sina metoder gör de det oftast istället som en del av en narrativ text, 

vars främsta syfte är att presentera resultaten. Förklaringen till detta är att autoetnografer ofta 

är personer som tar olika inspirationskällor och tillvägagångssätt i beaktning när de skapar 

sina metoder. Autoetnografiska metoder kan gå ut på att forskaren reflekterar kring egna eller 

andras erfarenheter, men den kan även innebära ett mer traditionellt och objektivt 

informationsinsamlande genom exempelvis observationer eller intervjuer. Det är inte bara 



   
 

30 
  

från undersökning till undersökning som metoden för insamling och analys av data kan 

variera. Även inom en och samma studie kan forskare improvisera, experimentera och ändra 

på sina insamlings- och analysmetoder. För många är denna metodologiska öppenhet en av 

autoetnografins viktigaste dygder. Nackdelen är att denna egenskap också kan innebära en 

stor svårighet då risken är att oerfarna forskare “inte ser träden på grund av skogen”, det vill 

säga att de inte lyckas förstå hur de ska samla in grundläggande data från vilken de kan skapa 

en helhetlig autoetnografisk bild. (Holman Jones et al., 2016) 

     Evokativa autoetnografiska texter följer oftast inte den traditionella struktur man finner i 

samhällsvetenskapliga forskningsartiklar, vilka karaktäriseras av utförliga metodkapitel. 

Många traditionella forskare kan uppfatta detta som brist på disciplin, rigorositet och 

stringens i undersökningen. Avsaknaden av tydliga och accepterade riktlinjer kan därför göra 

att dessa forskare anser att resultaten av autoetnografiska undersökningar inte har tillräckligt 

hög validitet och reliabilitet för att räknas som värdefull samhällsvetenskaplig forskning. För 

många autoetnografer har frågan om metod blivit en principfråga. Deras mål är inte att betona 

metodologiska förfaringar, utan att förmedla sina resultat på ett sätt som ska vara spännande 

att läsa, liknande prosa (Holman Jones et al., 2016). Det finns emellertid en annan variant av 

autoetnografi kallad analytisk autoetnografi. Andersson (2006) menar att denna metod är mer 

lik traditionell forskning. Han nämner fem nyckelprinciper för denna metod: 

 

• Att forskaren är en fullvärdig deltagare i undersökningen.  

• Att forskaren är medveten om och problematiserar hur hens koppling till studien 

påverkar denna respektive hur kopplingen påverkar hen själv. Detta inbegriper en 

självmedveten själviakttagelse med målet att förstå sig själv och andra bättre genom 

att granska och jämföra sina egna handlingar och uppfattningar av saker med andras.  

• Att forskaren är synlig i texten. Både känslor och erfarenheter från studien ska vävas 

in i texten och behandlas som viktig data för att skapa förståelse för sammanhanget 

som observerats. Denna synlighet visar också på forskarens personliga intresse för och 

engagemang i det som studeras. Förutom att analysera egna och andras insikter och 

erfarenheter ska forskaren även öppet diskutera om hens uppfattning av eller relation 

till något ändrats under studiens gång. 

• Att alltid jämföra forskarens egna upplevelser med andras eller insamlad data. Till 

skillnad från evokativ autoetnografi som endast fokuserar på forskarens subjektiva 

upplevelser, grundas analytisk autoetnografi i de egna upplevelserna men sträcker sig 

även utanför detta. Atkinson et al. uttrycker att “We must not, lose sight of the 

ethnographic imperative that we are seeking to understand and make sense of complex 
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social worlds of which we are only part (but a part nevertheless).” (Atkinson et al. i 

Anderson, 2006, s. 386). Anderson tillägger att “No ethnographic work—not even 

autoethnography—is a warrant to generalize from an ‘N of one.’” (s. 386) 

• Att målet för analytisk autoetnografi, enligt Anderson, inte endast är att dokumentera 

personliga erfarenheter, ge en “insider’s perspective” eller att skapa en emotionell 

respons hos läsaren såsom för evokativ autoetnografi. “Rather, the defining 

characteristic of analytic social science is to use empirical data to gain insight into 

some broader set of social phenomena than those provided by the data themselves.” 

(Anderson, 2006, s. 387). 

 

Det är den analytiska varianten av autoetnografi som använts i denna studie. 

 

4.2.2. Aktionsforskning  

“Aktionsforskningen har två mål: att lösa ett problem för praktiker och att skapa 

ny kunskap.” (Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 79). Kunskap om praktiken skapas genom att 

forskare och praktiker gemensamt genomför förändringar i praktiken. I detta samarbete 

strävar aktionsforskningen efter att hitta lösningar på problem i människors vardag genom att 

föra samman aktion och reflektion, förändring och kunskap samt teori och praktik (Brinkkjær 

& Høyen, 2013). Några punkter som kan definiera aktionsforskning är: 

 

• Forskningen växlar mellan undersökning, experiment och 
aktion/förändring.  

• Forskningen är inriktad på emancipation (frigörelse), empowerment och 
deltagardemokrati.  

• Aktion är ett medvetet mål i forskningen och inordnat i en social kontext 
där utgångspunkten är att människor genom nya insikter kan utveckla 
nya handlingsstrategier.  

• Ny kunskap uppnås i grunden genom en process av ömsesidig förståelse.  

• Den kunskap som produceras uppnår giltighet genom dialog och 
diskussion mellan forskare och mellan forskare och dem som har 
undersökts.  

(Boog i Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 81) 

 

En huvudprincip i aktionsforskning är att metoder och forskningsfrågor förändras under 

processen utifrån de resultat som uppkommer. Det bildas på så sätt en cirkel av frågor och 

metoder som ger förändringar i praktiken, vilket i sin tur genererar nya lösningar och kunskap 

som sedan införs i praktiken och så vidare. Som Brinkkjær & Høyen (2013) påpekar, handlar 

det alltså inte om att “bara meddela resultatet” (s. 84). Viktigt är också att “de som utforskas 

samtidigt är med i produktionen av denna förändring” (Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 84).  
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4.2.3. Observation 

Inom samhällsvetenskaplig forskning skiljer forskare på två typer av kvalitativ observation: 

strukturerad och ostrukturerad. Den strukturerade varianten utgår ifrån ett i förväg bestämt 

urval av frågor och företeelser man tittar på genom ett observationsschema. Det kan 

exempelvis ta formen av en checklista som enbart bockas av utan kommentarer. Med en 

strukturerad observationstyp kan forskare säkra en systematisk sammanställning av den 

insamlade datan (Bryman, 2018). Denna observationstyp är effektiv i sin anteckningsstruktur. 

Sättet att samla data frigör observatören att fokusera mer på att ta in det som händer och kan 

därför generera mer data. Nackdelen är att dess rigiditet gör att forskare kan missa den data 

som inte passar in i den förutbestämda modellen. 

     I kontrast till den strukturerade observationen, har den ostrukturerade observationen en 

narrativ beskrivning i sikte. Här utgår observatören från ett blankt blad där hen skriver ner allt 

hen ser. Fördelen med denna observationstyp är att den inte utesluter oväntade data som kan 

dyka upp under observationens gång. Å andra sidan är den begränsad av mängden 

information som behöver nedtecknas i kombination med observatörens fokuseringsförmåga 

och skrivhastighet. Därför är det lätt att missa för studien viktig information. Det blir också 

mer efterarbete i analysprocessen med denna metod. 

 

4.2.4. Fenomenologisk observation och analys 

Kvalitativ observation återfinns även inom fenomenologin under namnet fenomenologisk 

observation. Ordet fenomenologi kommer från grekiskan och betyder “läran om det som visar 

sig” (Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 60). Genom erfarenhet och intuition har människan en hel 

del omedveten kunskap om hur man bör handla i olika situationer och det är denna praktiska 

kunskap och erfarenhet av världen som fenomenologi vill undersöka. Därför kräver 

fenomenologi ett jag-perspektiv. Intresset för kunskapen kan ligga på det medvetandemässiga, 

reflexiva planet eller i relation till ett kroppsligt medvetande. Brinkkjær & Høyen (2013) 

tillägger att: “När vi tänker, känner, upplever och erfar så sker det med utgångspunkt i vårt 

medvetande, i vår subjektivitet, och det är detta förhållande som fenomenologin [...] 

intresserar sig för” (s. 59). På samma sätt är det genom intersubjektivitet, det som är 

gemensamt för flera människor, som vi förstår våra medmänniskor (Brinkkjær & Høyen, 

2013). För att ytterligare fördjupa sin förståelse kan forskare inom ramen för fenomenologisk 

observation även ställa frågor till de observerade (Claesson i Brinkkjær & Høyen, 2013). 
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     Genom ett utförligt beskrivande forskningsperspektiv, vill fenomenologi övertyga 

mottagaren om fenomenets existens och karaktär. Husserl, fenomenologins grundare, 

utformade följande fyra steg för att underlätta denna process (Brinkkjær & Høyen 2013): 

 

4.2.4.1. Steg 1 – Epoché 

För att kunna uppleva, erfara och observera ett fenomen så rent och fördomsfritt som möjligt 

börjar den fenomenologiska metoden med att forskaren sätter sin förförståelse, tidigare 

erfarenheter, kunskap och fördomar inom parentes. Även kopplingar till den omgivande 

världen sätts inom parentes. Denna process kallas epoché. Målet är att öppna sig för nya 

intryck, vara transparent för sig själv och se på fenomenet som vore det första gången. I denna 

del av analysen kan nya idéer, känslor, uppmärksamhet och förståelser skapas. (Brinkkjær & 

Høyen, 2013). 

 

4.2.4.2. Steg 2 – Fenomenologisk reduktion 

Fenomenologisk reduktion innebär att all tidigare kunskap åsidosätts, både vetenskaplig och 

vardaglig sådan. Så långt liknar detta steg epochén. Skillnaden är att detta steg sätter den 

medvetandeprocess som uppfattar fenomenet, i fokus. Forskaren reflekterar inåt för att 

uppfatta hur medvetandet upplever fenomenet. Varje skiftning i fenomenets framträdande 

undersöks i syfte att beskriva hela upplevelsen av fenomenet. Forskare inom den 

fenomenologiska metoden använder sig av att rikta sin uppmärksamhet mot olika 

delar/aspekter av fenomenet för att kunna observera dessa i mer detalj. När det sedan sätts i 

ord är det vanligt inom fenomenologisk reduktion att använda sig av metaforer. (Brinkkjær & 

Høyen, 2013). 

 

4.2.4.3. Steg 3 – strukturell beskrivning 

Genom de två första stegen beskrivs vad som observeras. I det tredje steget beskrivs hur 

fenomenet sker eller uppstår. Målet är att skapa en strukturell beskrivning av upplevelsen och 

därigenom få nya insikter och kunskap. För att åstadkomma detta går forskare, enligt 

Brinkkjær & Høyen (2013), till väga på följande sätt: 

 

Man söker möjliga meningar hos fenomenet genom fantasivariation, vilket innebär att 
man steg för steg ska: 
a) Systematiskt variera de möjliga strukturella meningar som ligger bakom den 

textuella meningen 
b) Söka de underliggande teman eller kontexter som kan förklara fenomenets 

existens 
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c) Överväga de universella strukturer som framkallar känslor och tankar i 
anknytning till fenomenet, såsom tidens struktur, platsen, kroppsliga känslor, 
materialitet, kausalitet, relation till jaget eller till andra 

d) Hitta exempel som illustrerar dessa strukturella teman och som stödjer den 
strukturella beskrivningen av fenomenet. 

(s. 72) 

 

Detta innebär alltså att forskaren söker förklaringar till det observerade fenomenet genom att 

reflektera kring strukturella meningar, kontexter, teman och universella strukturer i 

anknytning till fenomenet. 

 

4.2.4.4. Steg 4 – syntes 

Målet i steg fyra är att sammanföra de första tre stegen i en syntes, det vill säga en samlad 

beskrivning, av hela fenomenet. Fenomenologi strävar efter att skapa helhetliga beskrivningar 

av fenomen och deras väsen. Detta kan dock aldrig helt uppnås eftersom syntesen endast står 

för en enskild eller några få forskares beskrivning(ar) av väsendet. 

     Detta sätt att strukturera upp observationen och analysen hjälper forskaren att 

uppmärksamma och rikta fokus mot fenomenets alla detaljer och aspekter samt vad som 

påverkar dess existens och karaktär. Husserls efterföljare har skapat alternativa metoder och 

inriktningar inom fenomenologin (Brinkkjær & Høyen, 2013), men i vår studie har vi valt att 

låta oss inspireras av denna ursprungliga variant av fenomenologi. 

 

4.3. Design av studien 

I valet av metod utgick jag och Zadera ifrån att vi redan från början hade en klar bild av hur vi 

ville gå till väga. Utifrån denna bild utvecklade vi en metod inspirerad av en rad kvalitativa 

forskningsmetoder, enligt autoetnografisk praxis (Holman Jones et al., 2016). Dessa är: 

analytisk autoetnografi, aktionsforskning, semistrukturerad observation samt fenomenologi.  

     Zadera och jag är både forskare och deltagare i studien. Detta innebär att det är vi som har 

tillämpat och utforskat olika övningsmetoder praktiskt och sedan reflekterat kring övningarna 

och vår utveckling tillsammans. Det är även vi som har bearbetat och analyserat resultaten 

som studien genererat. Observationsanteckningar har skett löpande under övningspassen för 

att fånga alla sinnesförnimmelser och intryck direkt i stunden medan de varit färska i minnet, 

samt i större omfattning direkt efter passets slut.  

     Insamlingen av data skedde genom att vi utifrån en semistrukturell observationsmall (se 

bilaga 1) diskuterade metodernas effekter och resultat samt antecknade dessa i fritextformat. 

De inledande frågorna i observationsmallen är baserade på Coyles R.E.P.S. gauge, vilka 

hjälpte oss att utvärdera övningarna och dess effektivitet och relevans i förhållande till 
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forskningsfrågorna. R.E.P.S står för Reaching and Repeating, Engagement, Purposefulness 

och Strong, Speedy Feedback (Coyle, 2012). Genom frågorna tog vi alltså reda på om 

övningarna var lagom utmanande, engagerande, kopplade till vårt syfte samt huruvida vi som 

deltagare fick direkt återkoppling på våra prestationer (Coyle, 2012). Efter de utvärderande 

frågorna följer en analytisk del inspirerad av fenomenologisk analys. Där strukturerade vi, tog 

isär och samlade tankar och upplevelser som vi fått under övningarna. Vi analyserade även 

vår utveckling och hur övningarna påverkade denna. Vi jämförde och diskuterade sedan våra 

upplevelser och insikter med varandra och antecknade vad vi kom fram till gemensamt. 

Slutligen innehåller observationsmallen en helhetsutvärdering av övningspasset där vi angav 

vilka övningar vi skulle behålla inför kommande övningspass, övriga tankar och reflektioner i 

anknytning till övningspassen samt övriga tankar och reflektioner om studien som helhet. 

Genom hela studien bibehöll vi en öppen och nyfiken inställning gentemot oväntade 

observationer och insikter, antecknade dessa och analyserade dem även ofta utifrån en 

fenomenologisk metod. 

     För att kunna mäta våra musikaliska framsteg inledde vi del 1 av vår studie med att göra en 

inspelning av de två stycken som vi baserat undersökningen på. Inför denna första inspelning 

tittade vi igenom noterna snabbt under ca en minut för att få en ungefärlig överblick över 

dessa innan vi spelade in musiken a prima vista. I samband med vårt sjunde övningspass 

gjorde vi sedan ännu en inspelning av det första stycket och efter totalt tolv övningspass 

gjorde vi en andra inspelning även av det andra stycket. Övningspassens längd varierade 

beroende på hur mycket tid vi hade och vilka övningar vi gjorde. Genomsnittet låg på strax 

under en timme per pass. Detta åtföljdes också av upp till cirka tre timmar reflektion och 

diskussion per pass. Oftast hade vi övningspassen hemma hos mig. Undantagsvis befann vi 

oss även på Musikhögskolan i Malmö. 

 

4.3.1. Urval 

I detta avsnitt presenteras vårt val av deltagare och stycken samt de övningar som vi valt att 

använda under studien. Jag problematiserar också studiens tillförlitlighet. 

 

4.3.1.1. Deltagare 

För att undersöka övningarnas effektivitet för instudering av musik och samspel i en mindre 

grupp inkluderar studien två deltagare. Att vi inte väljer ut fler än två deltagare beror på att vi 

vill göra en kvalitativ och djupgående studie. Vi har valt oss själva, Hannah Lindmossen och 

Veronika Zadera, till studieobjekt. Fördelarna med detta är att vi, eftersom vi även är forskare 

i studien, är väl insatta i de processer vi använder oss av och vilken typ av data vi vill samla 
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in. En annan anledning är att studien kräver mycket tid och inkluderar en avancerad 

analysmetod, vilket kräver omfattande förberedelse och ett specialintresse. Genom att vi 

själva är en del av studien får vi som forskare bättre förståelse för denna och kan använda 

datan vi får in på ett mer ingående sätt än om vi enbart hade tagit del av andras reflektioner. 

Dessutom ligger det för oss ett egenintresse i att vi lär oss att använda dessa metoder eftersom 

jag i dagsläget inte kan öva fysiskt på mitt instrument och metoderna förhoppningsvis 

kommer att tillåta oss att trots detta vidareutvecklas som duo. Våra kunskaper om insamlings- 

och analysmetoderna i kombination med vårt stora intresse och engagemang för studiens 

forskningsfrågor och syfte gör att vi kan få rikligare och mer riktad data genom att genomföra 

undersökningen själva. Att vi är både forskare och studieobjekt medför emellertid en 

partiskhet mellan studieobjekt och data. För att motverka denna effekt har vi använt oss av en 

fenomenologiskt inspirerad observationsmetod, samt fria gemensamma diskussioner om våra 

upplevelser under undersökningen. 

 

4.3.1.2. Stycken 

Vi har valt styckena “I know my love” och “I know where I’m goin’” av Rebecca Clarke 

(2001) eftersom dessa stycken ligger på lagom svårighetsnivå för undersökningen och 

innehåller olika typer av svårigheter och därför kompletterar varandra väl. En annan aspekt i 

detta val är att vi ansåg att det var viktigt att välja musik som vi båda skulle tycka om 

eftersom vi skulle umgås med musiken under en längre period inom loppet av 

undersökningen. Efter att ha lyssnat på några sekunder i början av varje stycke konstaterade 

vi att de båda styckena skulle passa både oss och undersökningen väl. 

 

4.3.1.3. Övningar som undersökts och övningspassens upplägg 

Vår metod har varit att testa olika övningar, fortsätta med dem som varit mest effektiva för 

vår inlärning och byta ut dem som visat sig vara mindre effektiva. De övningar och metoder 

som vi undersökt under studien är (i) “kroppsskanning”, (ii) “mentalisering av rörelser”, (iii) 

“öva individuellt med mentalisering och mimning”, (iv) “öva tillsammans med mentalisering 

och mimning”, (v) “öka medvetenheten och närvaron för att fördjupa lyssnandet”, (vi) 

“gestalta musiken med en sjal”, (vii) “klappa stämmorna mot varandra” och (viii) “skein of 

wool”. Därutöver har vi även lyssnat aktivt på musiken och diskuterat olika 

tolkningsalternativ med varandra, vilket är standard även för fysisk övning. Övningarna i 

studien är baserade på litteraturen som presenterats i kapitel 3 och utförandet av dessa 

beskrivs mer ingående i detta avsnitt.  
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     Kroppsskanning. För att komma in i ett lugnt och fokuserat sinnestillstånd inför våra 

övningspass har de inletts med en kroppsskanning. Inför detta har vi översatt, anpassat och 

spelat in Freymuths punktlista. För vår version av punktlistan, se Bilaga 2. 

     Mentalisering av rörelser. Eftersom vi aldrig tidigare använt oss av mentalisering på ett 

strukturerat och målinriktat sätt beslöt vi att inkludera en förövning – mentalisering av 

rörelser – som skulle träna oss i just mentalisering. Denna övning gjorde vi varje pass direkt 

efter den initierande kroppsskanningen. Övningens syfte var att utveckla vår förmåga att 

mentalisera kinestetiskt, taktilt, visuellt och auditivt. I Freymuth (1999) fann vi förövningen 

“Imagining Movements” som vi översatte och anpassade till svenska och spelade in i en 

ljudfil. Detta för att vara konsekventa med orden samt undvika att bli distraherade eller 

avbrutna under övningens gång. Övningen går ut på att från en avslappnad ställning utföra en 

rörelse först fysiskt med alla sinnen aktiverade och därefter mentalt återskapa denna 

upplevelse. Rörelserna utförs till en början i ett lugnt tempo och sedan i ett snabbt. Slutligen 

görs rörelsen fysiskt samtidigt som man lägger till en kreativ mental bild som förstärker 

rörelsen. Till exempel om rörelsen är att man lyfter upp armen mot taket kan den mentala 

bilden vara att man lyfter upp något från marken och sträcker upp det mot taket. För 

översättningen av övningen se Bilaga 3. Vilka andra övningar vi utfört under övningspassen 

har varierat beroende på vilka musikaliska aspekter vi velat utveckla vid respektive tillfälle.  

     Mentalisering och mimning. Vi har i denna studie använt oss av kombinationen 

mentalisering och mimning, både individuellt och gemensamt, och vi har vi gått till väga på 

samma sätt som vi brukar när vi övar fysiskt med våra instrument. 

 

Öka medvetenheten och närvaron för att fördjupa lyssnandet. Innan vi applicerade dessa 

metoder på musikalisk övning gjorde vi Green och Gallways förövning) till att “lyssna utan 

att döma” (se avsnitt 3.4.1.) (Green & Gallway, 1986. Därefter följde vi endast steg 3 i 

förövningen när vi använde övningen för instudering av musiken. Detta kombinerade vi med 

att “lyssna på individuella instrument med fokus på ljud och klang” genom att lyssna på en 

stämma taget med fokus på deras ljud och klang samt alla detaljer och skiftningar i dessa. 

Även “hitta var musiken ger resonans i kroppen” kombinerades till viss del med denna variant 

av övningen. Sedan gjorde vi samma sak fast med fokus på hur stämmorna tillsammans 

skapar nya texturer och klangvärldar när de kombineras. Till sist lyssnade vi även på 

stämmornas flöde, individuellt och tillsammans, och använde “visuell mentalisering för att 

skapa egna bilder och händelseförlopp” till det vi hörde. Separat från dessa övningar sökte vi 

även information för att “öka våra kunskaper om kompositören och kring musiken för att 

fördjupa lyssnandet och förståelsen”. Även “åk med klangen och spela tillsammans med 
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musikerna” har vi gjort som en separat övning och använde då våra näsor för att gestalta 

musiken. Näsorna fick då leda våra huvuds rörelser. Denna övning valde vi att kalla “gestalta 

musiken med näsan”.  

     Klappa stämmorna mot varandra (lär med kroppen). Vår övning klappa stämmorna mot 

varandra går ut på att vi mentaliserar stycket auditivt och till denna mentaliserade musik 

tillsammans klappar våra egna stämmor mot varandra med fokus på olika musikaliska 

parametrar såsom rytmik, dynamik och frasering. Liknande övningar finns beskrivna i olika 

böcker som behandlar rytmik såsom Vad är rytmik? av Gerda von Bülow (1974) samt Spela 

med hela kroppen av Eva Nivbrant Wedin (2012). 

     Gestalta musiken med en sjal (lär med kroppen). Förutom att gestalta musiken med näsan 

testade vi även en liknande övning som vi hämtade från Nivbrants bok Spela med hela 

kroppen och som heter “Visa tonhöjd med sjal” (Nivbrant, 2012, s. 107). Även den går ut på 

att synliggöra musiken genom att exempelvis visa tonhöjd och frasering, men till skillnad från 

att gestalta med en kroppsdel, görs det i denna övning med ett yttre föremål – i vår studie en 

sjal. 

     Skein of Wool (lär med kroppen). Denna övning har vi hämtat ur Dalcroze today, an 

education through and into music av Bachmann (1995) som i sin tur fått övningen från C.-L. 

Lombard-Dutoit. Övningen går ut på att en person håller ut händerna framför sig som “a 

skein of wool ready for winding into a ball” (Bachmann, 1995, s. 165) det vill säga en bit isär 

med handflatorna mot varandra. Personen låtsas att garnet är elastiskt och rör sina händer 

närmare och längre ifrån varandra samt applicerar även roterande rörelser. Det är en långsam 

rörelse som aldrig får avstanna och handflatorna ska hela tiden peka emot varandra. Den 

andra personen ska med en hand rita en åtta runt den första personens händer. Detta görs till 

musik. Svårigheten ligger i att den andra personens hand alltid måste passera mitt emellan den 

första personens händer på första slaget i varje takt. Att den första personen konstant ändrar 

på avståndet mellan sina händer och riktningen de rör sig i innebär att den andra personen 

ibland behöver röra sin hand mycket långsamt och ibland mycket snabbt för att lyckas med 

detta. Ibland är rörelsen mycket liten och ibland involverar den hela kroppen beskriver 

Bachmann som även jämför övningen med bland annat en pianists arpeggion;  

 
“Is this not, indeed, what the pianist does when he runs arpeggios, scales, or 
virtuoso lines together in contrary motion, all in quavers, for example, in 
such a way that the varying amplitude of his movements should not interfere 
with the smoothness of articulation?” (Bachmann, 1995, s. 166) 
 

 

Skein of wool är alltså bland annat en övning i rubato och samspel. 
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     Som avslutning på varje övningspass har vi följt Coyles (2012) rekommendation att 

avsluta med en belöning. Exakt vad belöningen inneburit har varierat. 

 

4.3.1.4. Studiens tillförlitlighet 

Eftersom vår studie är kvalitativ och endast innehåller två deltagare kan vi inte dra några 

generaliserande slutsatser utifrån våra resultat. Det vi kan göra är att visa på möjligheter och 

beskriva vad och hur olika metoder fungerat för oss. Som tidigare nämnts finns det även en 

risk för partiskhet i och med att vi själva är både forskare och studieobjekt i studien, vilket vi 

strävat efter att minimera effekterna av genom att applicera en fenomenologisk analysmetod 

samt utförliga gemensamma diskussioner. 

 

4.4. Sammanfattning 

Genom en metod inspirerad av de kvalitativa forskningsmetoderna analytisk autoetnografi, 

aktionsforskning, semistrukturerad observation och fenomenologi har jag, Lindmossen, och 

Zadera sökt svar på studiens forskningsfrågor. Zadera och jag är både forskare och deltagare i 

studien där vi testat, undersökt och utvärderat åtta olika typer av övningar i instuderingen av 

två folkmusikinspirerade klassiska stycken. 
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5. Resultat och analys 

Genom att presentera tankar och reflektioner från övningspassen redogör jag i detta kapitel 

för studiens resultat vilka utgör svaren på forskningsfrågorna: 

• På vilka sätt kan musikaliska färdigheter övas genom mentalisering och andra 

alternativa övningsmetoder som inte inkluderar användande av musikerns 

huvudinstrument och hur kan dessa metoder kombineras? 

• Hur och varför fungerar dessa arbetssätt för musikalisk instudering individuellt och i 

en duo? 

 

5.1. Kroppsskanning 

Kroppsskanning upplever vi är ett ypperligt sätt att samla tankarna och gå in i fokus innan vi 

börjar med övningarna. Vi känner båda att den hjälper oss att lämna omvärlden för en stund 

och hitta fokus och lugn, vilka är bra förutsättningar för att vi sedan helt ska kunna hänge oss 

åt kommande övningar utan att uppleva distraktioner. Övningen ger oss sinnesro och rensar 

våra huvuden på tankar som för övningspassen är ovidkommande. De gånger vi kände oss 

felbalanserade eller stela i kroppen jämnades balansen ut under övningens förlopp samtidigt 

som kropparna slappnade av allt mer. Vi har även upplevt att den egna kroppen känns mer 

som en enda helhet när övningen är genomförd. När vi slappnade av kändes kropparna tyngre 

mot underlaget och de flöt ut mer. Vi fann ro och stillhet inom oss och blev mer närvarande i 

nuet. Våra hjärnor kändes rensade och redo för att ta emot ny information. Vi kunde 

emellertid endast få kroppsskanningen att fungera när vi befann oss i en lugn och 

distraktionsfri miljö. 

 

5.2. Mentalisering av rörelser 

Här presenteras våra upptäckter och reflektioner från övningen mentalisering av rörelser. 

 

5.2.1. De tidiga övningspassen 

När vi övade på mentalisering hade vi i början svårt att känna det som att vi faktiskt utförde 

en rörelse utan att utföra den fysiskt. I ansträngningen att lyckas ville musklerna gärna spänna 

sig när vi försökte mentalisera rörelsen. Vi utvecklade snabbt förmågan att uppfatta och få 

med fler kroppsdelar samtidigt i mentaliseringen samt att få dessa att kännas mer som en 

gemensam helhet. Under det tredje passet kunde vi redan framkalla samma 



   
 

41 
  

sinnesförnimmelser genom mentalisering som genom fysisk rörelse. Det gick till och med att 

påbörja en rörelse fysiskt och avsluta den mentalt och tvärtom.  

     Det krävs en hög koncentrationsnivå för att kunna se, känna och uppleva förflyttningar av 

olika kroppsdelar mentalt. Inspelningen med instruktioner hjälpte enormt genom att försätta 

oss i en meditativ sinnesstämning och rikta vårt fokus mot olika aspekter av övningen och 

leda oss genom den tydligt, strukturerat och lugnt. Blandningen av mentala och fysiska 

rörelser i övningen hjälpte också till att höja koncentrationsnivån. En tredje sak som hjälpte 

var att vi var känslomässigt engagerade i och med att vi var mycket intresserade och 

angelägna om att lära oss att mentalisera samt att utveckla en metod för att använda detta 

verktyg i musiksammanhang. 

     Vid våra första övningstillfällen kunde vi inte göra rörelser lika snabbt mentalt som vi 

gjorde dem fysiskt. Även om sinnesupplevelserna var desamma var hastigheten betydligt 

lägre och vi kunde inte öka hastigheten. Det enda undantaget gällde det auditiva, vilket dock 

skapade en märklig helhet när allt annat gick i ultrarapid. Vår förmåga att mentalisera 

utvecklades för varje pass och det kändes mer “verkligt” för varje gång. Dock skedde ingen 

utveckling gällande hastigheten och vi började undra om det kanske inte var möjligt att 

mentalisera snabbare. Under vårt åttonde övningspass hände det dock – plötsligt kunde vi 

mentalisera i fulltempo. Det var som att vi hade fått två lägen som vi kunde mentalisera i. Det 

kändes ungefär som att vrida om växelreglaget på en tvåväxlad cykel. Den växeln i vilken vi 

kunde mentalisera snabbare rörelser gav vi namnet “Zon 2” och den första valde vi att kalla 

“Zon 1”.  

     Att befinna sig i zon 2 innebar att vi var inne i den mentaliserade fysiska känslan av 

rörelsen; som om vårt medvetande förflyttades in i de kroppsdelar och muskler som rörde sig. 

När vi var i zon 1 kändes det mer som att medvetandet var i huvudet och ögonen. I zon 1 hade 

vi vid denna punkt i utvecklingen mer fokus på visuell mentalisering än i zon 2 där vi istället 

hade mer fokus på kinestetisk och auditiv mentalisering. Dock kunde vi inte i någon av 

zonerna själva styra över hastigheten utan vi hade bara två att välja mellan; ultrarapid i zon 1 

och fulltempo i zon 2, där fulltempo är samma hastighet som den fysiska rörelsen. I 

diskussionerna efteråt reflekterade vi kring förklaringar till varför vi plötsligt kom in i zon 2 

när vi inte gjort det tidigare och vi kom fram till följande: På strukturell nivå konstaterade vi 

att av alla rörelser vi dittills hade använt i övningen var dagens rörelse (en variant av liggande 

höftlyft) den som involverat störst del av kroppen. Vad gäller underliggande teman och 

kontexter var vi båda mycket bekanta med rörelsen sedan innan eftersom den är vanlig inom 

till exempel yoga och pilates. Jag hade dessutom jobbat med den här rörelsen extra mycket 

under det senaste året i rehabiliterande syfte för att öka rörligheten i min rygg och jag brukar 
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då mentalisera hur jag vill utföra rörelsen i realtid medan jag gör den. Detta i strävan efter att 

komma närmare mitt mål, eftersom jag ännu inte klarar av att utföra den fullt ut fysiskt. 

Förutom detta är det även värt att nämna att det var den åttonde gången vi gjorde övningen 

och att vi alltså hade övat en hel del på den innan. Universella strukturer som framkallade 

känslor och tankar i anknytning till fenomenet var att vi under den inledande 

kroppsskanningen lämnade omvärlden för en stund, gick in i nuet och kom in i ett lugn med 

hög koncentrationsnivå. Andra faktorer som spelade in var att vi var ensamma hemma i en 

lugn lägenhet. Det är en trygg miljö som vi är vana att vistas i och kopplar till positiva känslor 

och erfarenheter. Allt detta hade förmodligen en betydande inverkan på hur övningen gick 

under detta övningspass.  

 

5.2.2. Zon 1 och zon 2 

Under nästföljande övningspass gjorde vi en närmare definition av de två medvetandetillstånd 

som vi upplevt: 

Zon 1 innebär att vi är tvungna att styra varenda detalj, varenda muskelanspänning, bild och 

sinnesförnimmelse mycket medvetet och forcera rörelserna. Vi är medvetna om oss själva och 

riktar fokus mot olika delar av kroppen och fokuserar på att känna, vilket gör att vi känner. I 

denna zon fokuserar vi på de muskler som jobbar under rörelsen en och en eller några få åt 

gången och skiftar fokus mellan dessa så snabbt vi kan. Detta för att alla förändringar som 

sker i kroppen måste “matas in manuellt” i mentaliseringen och varenda detalj behövs för att 

skapa en verklighetstrogen helhetsupplevelse. Detta tror vi också är varför det inte går att 

mentalisera snabba rörelser i fulltempo i denna zon. Att mentalisera i zon 1 kräver stor 

koncentration, ansträngning och fokus. Fokuset upplevs som om det startar i huvudet och 

strålar ut i kroppen därifrån som en ficklampa som lyser med ett starkt och koncentrerat ljus 

mot olika kroppsdelar.  

     Zon 2 innebär att vi gör rörelserna obehindrat samt instinktivt upplever de sinnesintryck 

som uppstår till följd av rörelsen. Till skillnad från zon 1 där vi aktivt riktar vårt fokus så att 

vi känner är vi i zon 2 helt inne i fokus, ett med upplevelsen och känner instinktivt. Allting 

upplevs samtidigt som en enda samlad upplevelse och ens medvetande är helt stilla och 

befinner sig överallt i kroppen samtidigt. I likhet med zon 1 kräver även zon 2 stor 

koncentration och fullt fokus, men i zon 2 känns det som att kroppen och upplevelsen är en 

helhet och att medvetenheten är utspridd i hela kroppen. Istället för att vara fast i huvudet och 

titta utåt är vi i zon 2 alltså i full kontakt med hela våra kroppar. Ansträngningen är inte heller 

densamma som i zon 1 eftersom vi i zon 2 inte behöver kontrollera varje detalj i upplevelsen. 

Den största svårigheten ligger istället i att hitta in i medvetandetillståndet och hålla sig kvar i 
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den, vilket kräver en annan form av ansträngning som är mer lik meditation och mindfulness. 

Väl inne i zon 2 är det mycket som styr sig självt och en del av dessa aspekter har vi hittills 

inte kunnat påverka alls. Upplevelsen av att vara i zon 2 tycker vi kan liknas med känslan när 

man är i god kinestetisk kontakt med den egna kroppen som helhet och man i denna 

mindfulness fysiskt gör en rörelse. Det känns alltså mer intensivt att mentalisera en rörelse i 

zon 2 än att göra en rörelse fysiskt när vi är i en vanlig neutral sinnesstämning. 

     Båda zonerna är fullt fungerande medvetandetillstånd för mentalisering. Den största 

skillnaden mellan zonerna är skapandet och bearbetningen av information; huruvida alla 

detaljer tas in och bearbetas individuellt (zon 1), eller om informationen behandlas som en 

helhet som innehåller detaljer (zon 2). I zon 1 riktar vi fokus, i zon 2 är vi inne i fokus. En 

annan stor skillnad är djupet av upplevelsen. I zon 1 upplever vi visserligen rörelsen med alla 

sinnen, men inte lika intensivt som i zon 2.  

     För mig är zon 1 ansträngande, men jag känner mig ändå relativt bekväm i den eftersom 

jag använt mig av liknande teknik mycket under mina violinstudier, speciellt när jag övat på 

att utveckla min teknik – fast då med fysiska rörelser. Att vara i zon 2 var en häftig 

upplevelse, men jag hade mycket svårt för att nå dit och denna kamp gav mig en del 

frustration. Zadera hade något lättare för detta. Däremot tyckte hon att det kändes mycket 

jobbigt att vara i zon 1. Hon upplevde att det tog emot – “som en fysisk spärr som hindrade 

mig från att göra något annat än att fokusera stint” (Zadera, 2020-09-12, kl. 15.00). Hon 

uttryckte också att mängden detaljer och parametrar ledde till stress och frustration. Det kan 

tilläggas att hon under det övningspass då vi definierade zonerna upplevde zon 1 för första 

gången ihop med mimning av musicerande under övningen öva enskilt med mentalisering och 

mimning. Under de tidigare övningpass hade hon visserligen haft liknande upplevelser i 

mentalisering av rörelser, men inte så starkt som nu.  

 

5.2.3. Mentala bilder 

Att lägga till mentala bilder till rörelserna kände vi gjorde att dessa förstärktes, underlättades 

och kändes mer naturliga. Vid ett övningspass utgick min rörelse från en liggande position 

med ländryggen pressad ner i mattan, böjda knän och fötterna i golvet. Själva rörelsen började 

med att jag böjde upp huvudet och rullade upp ryggen kota för kota tills bara ländryggen var 

kvar i mattan för att sedan kota för kota rulla ner ryggen igen. Jag kände en större tydlighet i 

denna rörelse när jag föreställde mig att jag skulle nå upp till någonting; jag sträckte upp 

ryggen mer och jag kände en ökad närvaro och kontroll på rörelsen jämfört med innan. 

Zaderas rörelse var att hon lutade huvudet först åt den ena sidan och sedan åt den andra. Hon 

upplevde att den mentaliserade bilden av att hon var en metronom gjorde att hon kände det 
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som att huvudet blev lättare och att hennes hals och nacke blev längre. Rörelsen kändes lättare 

att genomföra menade hon. Hon upplevde också att spänningar som brukar släppa efter en 

stund av fysisk stretching släppte även när hon mentaliserade rörelsen – framför allt när hon 

gjorde den långsamt. I den snabbare mentaliseringen var känslan snarare att kotorna i nacken 

lossade och hon kände sig rörligare. 

 

5.2.4. De senare övningspassen  

Under samma övningspass erfor vi båda att vi inte längre var lika låsta i två hastigheter som 

vi varit tidigare. I början av den snabba versionen av sin huvudrörelse var Zadera lite försiktig 

eftersom hon var rädd om sin nacke. Detta ledde till att hon började med att utföra rörelsen i 

ett långsamt tempo för att sedan gradvis accelerera upp till ett snabbare, istället för att börja 

direkt i ett snabbt tempo som hon gjort under tidigare övningspass. Hon provade också att 

göra rörelsen i ritardando och efter lite övning kunde hon applicera dessa gradvisa 

förändringar även på mentaliseringen. Hon beskrev det som att tempot inte kändes lika 

“trappstegs-artat utan snarare som ett kontinuum; det har gått från att vara som två växlar på 

en cykel till att vara som en ratt på en brödrost” (Zadera, 2020-09-12, kl. 14:35). Jag upplevde 

också att jag kunde styra lite över hastigheten, men undersökte inte detta i samma 

utsträckning som Zadera eftersom jag fokuserade på en annan upptäckt. Min rörelse var, som 

tidigare nämnt, en upp- och nedrullning av bröstryggen. När jag gjorde denna i snabbt tempo 

lade jag inte ner huvudet på golvet varje gång jag gick ner, utan vände innan dess. Det jag 

upptäckte när jag i zon 2 mentaliserade den snabba versionen av rörelsen, var att trycket 

mellan ländryggen och mattan lättade något när jag rörde mig nedåt med överkroppen. Detta 

trots att jag inte styrde denna sinnesupplevelse medvetet. Fenomenet försvann inte heller när 

jag fokuserade på det och försökte få det att försvinna. När jag upprepade rörelsen fysiskt 

märkte jag att den mentaliserade upplevelsen jag haft stämde överens med vad som hände när 

jag gjorde övningen fysiskt. Min kropp hade alltså uppfattat något när jag gjorde rörelsen 

fysiskt – som jag inte lagt märke till på ett medvetet plan – och sedan låtit mig uppleva det när 

jag mentaliserade rörelsen. 

     Under de sista övningspassen vi gjorde upplevde vi båda att det var mycket svårt att 

komma in i zon 2. Små distraktioner såsom ljud och våra egna tankar gjorde att vi föll ur den. 

Om vi var stressade, spända eller disträ kunde vi inte hitta in i zonen alls, men inte heller när 

vi koncentrerade oss för mycket kunde vi komma in i zon 2. Detta kan förklaras med att det 

enligt våra erfarenheter inte går att forcera saker i zon 2. När vi försökt har vi istället fastnat i 

zon 1. Därför förde våra ansträngningar under de senare övningspassen oss snarare längre bort 

från zon 2 än närmare. Att falla ur zon 2 kändes ungefär som att vakna upp ur en dröm – det 
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går inte att hindra uppvaknandet. Att försöka hålla oss kvar placerade oss i survival zone. Det 

kändes som när man fokuserar hårt på att hålla kvar en dröm i förhoppning om att kunna 

somna in i drömmen igen, fast mer intensivt. Exakt hur man kan komma in i zon 2 fann vi 

inget svar på förutom att det ibland “bara verkar fungera” som vi skrev i loggboken 

(Lindmossen & Zadera, 2020-10-04, kl. 13.15). 

 

5.2.5. Zonerna i musikalisk övning 

Övningen mentalisering av rörelser har varit essentiell för vår utveckling under studien och 

tillvägagångssättet har varit mycket effektivt för oss genom att vi fått tänja på våra gränser 

och utveckla vår förmåga att mentalisera. Vi tror att zon 2 är mest användbar vid inlärning av 

musikstycken eftersom vi i denna zon är mer “ett” med hela upplevelsen samt att vissa saker 

kan automatiseras där, precis som vid fysisk övning. Dock kan zon 1 förmodligen vara bra för 

att öva detaljer isolerade från sina sammanhang. Det bästa och mest effektiva är troligen en 

kombination av dem båda. Detta är emellertid endast en hypotes.  

 

5.3. Öva individuellt med mentalisering och mimning 

Vid det sjunde övningspasset övade vi för första gången på musiken genom mentalisering i 

kombination med mimning. Kombinationen mentalisering och mimning gjorde att det blev 

lättare för mig att hålla mig i zon 2. Jag upplevde att jag kunde öva på stycket precis som jag 

brukar öva på stycken när jag använder fiolen i fysisk övning. Jag mimade handrörelser och 

gester och mentaliserade hur det känns att spela olika saker, till exempel övade jag legato över 

strängväxlingar och pizzicato tills dess att jag kände och hörde att de rörelser jag mimade och 

mentaliserade skapade en rund och stor klang. Att det fungerade så bra trots att jag inte 

varvade de mentaliserade upplevelserna med fysiska sådana – som vi gjorde under övningen 

mentalisering av rörelser – beror på att jag inte behöver testa hur det känns och upplevs av 

olika sinnen för att veta svaren. Eftersom jag har stor erfarenhet av att öva på dessa saker 

fysiskt sitter alla sinnesintryck redan djupt inpräntade i minnet.  

     Vid nästkommande övningstillfälle kunde jag, precis som när jag övar fysiskt, även 

fokusera på detaljer. Jag var dock fortfarande i zon 2; jag kom kinestetiskt djupt in i detaljerna 

och var samtidigt medveten om helheten. Upplevelsen var lika rik och tydlig som vid fysisk 

övning. Jag kontrollerade inte fiolklangen som jag hörde utan lät sinnena ge mig feedback på 

hur jag mimade och mentaliserade och utifrån det ge mig en auditiv upplevelse. Det 

förvånade mig hur bra detta fungerade. Vid olika tillfällen upplevde jag exempelvis att jag till 

följd av min mentalisering och mimning fick lite stråkdarr, tråkig ton eller spelade falskt, utan 
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att jag aktivt styrde över denna auditiva återkoppling. Under passets gång utförde jag även 

tekniska övningar utifrån de svårigheter jag stötte på i stycket. Jag mentaliserade också 

auditivt att Zaderas stämma spelade med mig genom hela övningspasset. 

     Zadera var distraherad under det övningspass då hon för första gången erfor zon 1 i denna 

övning. Först mentaliserade hon sångstämman samt delar av violinstämman auditivt och 

sedan mentaliserade hon sin stämma en kort stund kinestetiskt. När hon började mentalisera 

kinestetiskt gick det lättare att mentalisera detaljerna genom zon 1, men hon saknade 

sinnesnärvaron som hon upplevt i zon 2. Hon kände att hon var tvungen att tvinga 

medvetandet till stycket både tankemässigt och visuellt. Det började med att hon på grund av 

stress inte kunde hålla sig i zon 2, men försökte tvinga sig själv in i fokus, vilket resulterade i 

att hon blev fast i zon 1. Detta gjorde henne frustrerad eftersom hon upplevde att det var för 

många detaljer och parametrar att hålla i huvudet samtidigt. Det hela bildade en ond cirkel.  

     Sättet att öva kändes för mig mycket effektivt – minst lika effektivt som fysisk övning. Jag 

var som i en bubbla av flow och sweet spot där tiden upphörde och världen utanför försvann. 

Ibland blundade jag, men även när ögonen var öppna hade jag mer fokus på de visuella-, 

auditiva-, kinestetiska- och taktila intryck som mentaliseringen gav mig än det som ögonen 

registrerade och jag upplevde alla dessa mycket intensivt och djupt. När Zadera observerade 

mig i denna “bubbla” beskrev hon att jag såg ut att vara “inne i mig själv och borta från 

världen” (Zadera, 2020-09-12 kl 15.30). Denna övning var en av de mest effektiva vi testat 

och jag kommer personligen att fortsätta att öva på detta vis. 

     Koncentrationsnivån övningen kräver var något högre än vid fysisk övning och våra 

upplevelser under passet visar på vikten av att vara mentalt närvarande under övning med 

hjälp av mentalisering. Detta är naturligtvis även mycket viktigt när vi övar fysiskt, där vi inte 

utvecklas nämnvärt om vi inte är fokuserade. När vi mentaliserar kan vi emellertid, till 

skillnad från fysisk övning, inte ens ta en ordentlig ton om vi inte fokuserar. 

 

5.4. Öva tillsammans med mentalisering och mimning 

Under det sjunde övningspasset provade vi att mima och mentalisera musiken gemensamt 

och, precis som jag upplevt den enskilda mentaliseringen, upplevde vi övningen som vore det 

en vanlig fysisk repetition trots att vi inte producerade något ljud. Allteftersom vi kom 

djupare in i övningen förstod vi bättre hur vi skulle göra för att få bättre kontakt och samspel. 

Vi utvecklade snart en koppling till varandra och kände att vi kunde föra, följa och förstå 

varandra i den mentaliserade musiken. Vår kontakt var ibland så stark att vi upplevde det som 

att vi hade en metallstång som kopplade ihop våra medvetanden och aktioner. Detta gjorde att 
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vi tillsammans kände oss som en enda helhet. Vi kände att vi fick energiruscher och piggnade 

till lite extra varje gång vi fick kontakt med varandra genom musiken. Jag följde Zaderas 

konsonantljud, andningar och kroppsrörelser. Hon följde mig mest visuellt och auditivt, och 

mentaliserade även visuellt min fiol. Vi båda mentaliserade ljudet från båda instrumenten. Vi 

övade på flera musikaliska parametrar, men samspel och tempoförändringar var vårt 

huvudfokus. Vi var båda fascinerade av att vi kunde ge återkoppling på varandras stämmor 

och uppfatta förändringar i samspelet under passets gång med samma detaljrikedom som vid 

fysisk övning. Att vi kunde utföra övningen relativt obehindrat var tack vare att vi under 

tidigare övningspass övat mycket på att mentalisera samt att vi övat på samspel genom 

övningen klappa stämmornas rytmer mot varandra.  

     Vid senare övningspass då vi mimade och mentaliserade ihop upplevde vi att vi inte 

behövde ha lika strikt fokus på varandra för att upprätthålla ett bra samspel – vi kunde 

koncentrera oss på andra aspekter av vårt musicerande och samspelet fungerade ändå utan 

problem. Detta var ett stort framsteg jämfört med första gången då vi behövde ha fullt fokus 

på varandra hela tiden för att det skulle fungera. Steg för steg lade vi till allt fler musikaliska 

parametrar i vårt övande, likt hur vi brukar göra vid fysisk övning, och efter endast tre 

övningspass kunde vi framgångsrikt sätta ihop dem alla till en helhet. 

     Denna övning har tränat oss framför allt i musikaliskt samarbete. Vi har lärt oss att 

använda våra sinnen på ett annat sätt för att kommunicera med varandra i stunden då vi 

musicerar. Vi har också lärt oss om hur den andre kommunicerar, tolkar och skapar musik. 

Med hjälp av mentalisering och mimning har jag kunnat komma runt problemet att min skada 

har hindrat mig från att öva. Av de övningar vi undersökt under studien har den gemensamma 

mentaliseringen visat sig vara bland de mest effektiva. 

 

5.5. Öka medvetenheten och närvaron för att fördjupa 

lyssnandet 

Övningen öka medvetenheten och närvaron för att fördjupa lyssnandet gjorde vi under tre 

övningspass med sex olika aspekter i fokus. Vi lyssnade på vår egen stämma respektive den 

andra stämman med fokus på ljud och klang samt stämmorna tillsammans med fokus på den 

textur och klangvärld de skapar ihop. Dessa varianter av övningen innebar att vi inte lyssnade 

på linjer utan istället försökte lyssna efter varje skiftning i klangen och höra hur det lät i nuet. 

Med fokus på flöde lyssnade vi också på respektive stämma var för sig och tillsammans.  
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5.5.1. Lyssna på individuella instrument med fokus på ljud och klang utan 

att döma 

Svårigheten med att lyssna på individuella instrument med fokus på ljud och klang utan att 

döma låg i att enbart fokusera på den aspekt som vi valt att ha i fokus och låta allt annat falla 

bort i bakgrunden. När vi lyckades med detta genom att fokusera på ljudets skiftningar och 

klanger kunde vi höra många fler nyanser och detaljer i ljudet än innan. Vi upplevde det också 

som att ljudet kom närmare och omslöt oss samt att ljudet fyllde hela vårt medvetande. Denna 

starka upplevelse tror vi uppkom till viss del tack vare att vi blundade och därmed uteslöt ett 

sinne totalt samt fokuserade helt på uppgiften så att det inte fanns rum i medvetandet för att ta 

in några andra intryck. Vi kunde helt gå upp i ljudet och upplevelsen som det gav oss.  

     När vi applicerade metoden på vår musikaliska övning kände vi att den grep vårt 

engagemang och intresse som vore vi barn som undersökte nya saker. Genom att fokusera på 

klangen i våra respektive stämmor kände vi att musiken kom djupare in i oss. Klangen fyllde 

stundvis hela vårt medvetande och det kändes som om vi var ett med klangerna och vi 

upplevde det nästan som om det var vi själva som musicerade. Att upplevelsen var så stark 

tror vi beror på att vi helt hängav oss åt övningen, att vi redan övat mycket på mentalisering 

samt att vi har lång erfarenhet av att musicera med våra instrument och därför har lätt att ta till 

oss instrumentens klanger och höra dem som våra egna.  

     Genom att lyssna på individuella instrument med fokus på ljud och klang uppfattade vi 

musiken på ett mycket mer detaljerat plan än tidigare. Akustiken och efterklangen var bland 

det första vi noterade, tillsammans med klangfärger och vibratotyper. Zadera upplevde även 

att hennes instrument anpassade sig fysiskt till de klanger hon hörde och matchade de 

strukturer som krävs för att skapa dessa när hon lyssnade på sångstämman. När hon 

fokuserade på violinstämman kände hon klangernas vibrationer i huvudet och lite vagt i käken 

och nackfästet. Under övningen lade hon även märke till att det finns ett ställe i musiken där 

sången och violinen klingar som en enda helhet, vilket gjorde att det var svårt att skilja 

instrumenten åt. Samklangen mellan sångerskan och violinen kan bero på att de spelade 

samma ton och formade den så att de skapade samma övertoner och klang.  

     När vi lyssnade på stämmorna tillsammans med fokus på den textur och klangvärld de 

skapar ihop upptäckte vi att stämmornas klangfärger var exakt likadana, vilket vi anat 

tidigare, men det blev så mycket tydligare i detta steg. Sången låg mest på vokaler vars klang 

flöt ihop med violinens klang så att dessa helt smälte samman. Vi upplevde att det var svårt 

att begränsa sig till att stanna i nuet och bara lyssna vertikalt på båda stämmorna. Musikerna 

på inspelningen hade mycket legato i fraserna och fortsatte i samma klangbild. Därför ville vi, 

liksom när vi lyssnar på arpeggio, lyssna vidare horisontellt. För första gången lade vi också 
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märke till att musikerna inte är helt 100 procent samtidiga på alla ställen. Det var oerhört små 

skillnader det rörde sig om så det var ingenting som vanligtvis skulle störa. 

 

5.5.2. Lyssna utan att döma och använd visuell mentalisering för att skapa 

egna bilder och händelseförlopp 

Efter att vi lyssnat och fokuserat på flödet i våra egna stämmor beskrev vi våra upplevelser på 

mycket lika sätt trots att vi lyssnat på olika stämmor. Vi fick tydliga bilder av stora mjuka 

blågröna havsvågor som mötte ett berg för att sedan vända om och brytas mot nya vågor på 

väg tillbaka ut mot öppet hav. Detta blandades med bilden av akrylfärger som smälte in i 

varandra på blött papper. Vi upplevde musiken som otroligt mjuk och elastisk. Vi lade märke 

till ekot som ökade den runda och mjuka känslan. När vi lyssnade på varandras stämmor 

upplevde vi liknande resultat, med endast några få avvikande detaljer.  

     När vi sedan till slut tillät oss att ta in, höra och lyssna på allt i musiken var det som om en 

fördämning i en flod hade släppt; intrycken flödade in och vi kände hur musiken och 

klangerna resonerade kraftigare och större i våra huvuden än någonsin förut. Färger och 

former strömmade in och vi blev helt uppfyllda av musiken. Musiken blev allt för oss – allt vi 

var medvetna om – och allt annat försvann. Jag beskrev efteråt att i versen kom violinens 

pizzicaton som djupa vågor inifrån land. Sången mötte dessa lite ovanifrån i form av längre 

och mer plana vågor som sammansmälte med violinens och bildade stora mjuka virvlar där de 

möttes. Zadera upplevde att pizzicatona var som stenar som släpps tungt ner i havet följt av 

luftbubblor som steg upp mot ytan, allt detta sett underifrån. Bubblorna steg mot ytan och 

sammansmälte med sången som bildade lugna vågor ovanför. I refrängen ökade aktiviteten 

och vi upplevde att stämmorna lekte runt varandra, korsades och virvlade runt varandra i form 

av vågor, virvlar eller ålar som lekte med varandra. 

 

5.5.3. Öka kunskapen om kompositören och kring musiken för att fördjupa 

lyssnandet och förståelsen 

När vi läst om kompositören och hennes tankar om styckena ändrades delvis vår uppfattning 

av musiken. Vi fick en större förståelse för karaktärerna och händelseförloppet och en starkare 

personlig koppling till styckena. Detta hjälpte oss att vidareutveckla vår musikaliska tolkning. 
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5.5.4. Universella strukturer som framkallar känslor och tankar i 

anknytning till fenomenet 

När vi lyssnade på varandras stämmor med fokus på ljud och klang befann vi oss på 

Musikhögskolan i Malmö och vi kände oss distraherade av alla ljud i omgivningen. Jag var 

dessutom beredd på att det när som helst kunde komma in någon genom dörren, vilket 

skapade en viss anspänning. Detta, i kombination med att avslappningsövningen i början av 

passet inte fungerat för mig, gjorde att övningspasset för mig inte blev så effektivt som andra 

övningspass vi haft. Vår koncentrationsnivå var inte alls lika hög som den annars brukade 

vara. Trots detta upplevde vi att övningen till viss del ökade vår förståelse för varandras 

stämmor, vilket är viktigt för samspelet. När vi var hemma i min lägenhet, vilket vi var under 

resterande pass, uppnådde vi mycket bättre resultat. Hemma var vi ensamma och det var lugnt 

runtomkring. Det är en trygg miljö vi är vana att vistas i och associerar med positiva känslor. 

Detta gjorde att kroppsskanningen fungerade bättre och att vi kunde slappna av och helt hänge 

oss åt passets övningar. 

 

5.5.5. Övningens process och resultat 

Att öka medvetenheten och närvaron för att fördjupa lyssnandet har vi upplevt som mycket 

givande och inspirerande. Den engagerade oss starkt känslomässigt samtidigt som den 

utmanade oss, tänjde på våra gränser och hjälpte oss att utvecklas. Vi fick nya insikter om 

musiken och lärde känna den bättre varje gång vi gjorde övningen. Efter att vi gått igenom 

alla olika versioner av övningen kände vi båda att vi hade skapat en närmare personlig 

relation till musiken. Denna nära relation till och intensiva upplevelse av musiken har senare 

hjälpt oss när vi mentaliserat musiken auditivt då vi kunnat använda oss av denna erfarenhet 

som idealbild för att mentalisera en mycket rik auditiv upplevelse. I mentaliseringen har vi 

lyckats få musiken att åter uppfylla hela våra medvetanden. I diskussionerna i samband med 

övningen har vi också kommit fram till gemensamma tolkningar av musiken och hur vi skulle 

vilja forma vår egen version så småningom. 

 

5.6. Lär med kroppen 

Här presenterar jag resultaten för de övningar som vi tagit inspiration till från rytmikmetoden. 
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5.6.1. Klappa stämmorna mot varandra 

Övningen klappa stämmorna mot varandra lät oss lägga mer av vårt fokus på färre 

parametrar, jämfört med om vi skulle ha övat med våra instrument. Vi mentaliserade 

exempelvis inte instrumenttekniska aspekter av musicerandet. Detta gjorde att vi kunde ge de 

parametrar vi fokuserade på desto mer uppmärksamhet och att vi utvecklades väldigt snabbt. 

Vi kände en stark koppling till varandra, samspelet var tajt och vi kunde kommunicera och 

förstå varandra i musiken. Vi gick helt in i upplevelsen; vi rörde oss med musiken, förde och 

följde varandra, gjorde tolkningar ihop i stunden och skapade musik tillsammans. Vi kunde 

intuitivt känna av varandras närvaro och medvetanden på samma sätt som vi brukar göra i 

musiksammanhang där vi till exempel musicerar med en dirigent eller medmusiker samtidigt 

som vi håller koll på noter eller publik. Övningen var som mest effektiv när vi övade det 

stycke där våra stämmor hade varierad rytmik.  

     De parametrar som styrktes mest i övningen var samspel, musikalisk tolkning och rytm. Vi 

använde övningen till att öva bland annat dynamik, tempoförändringar och känslouttryck samt 

att tolka, följa och komplettera varandras uttryck. Eftersom vi inte hade med alla parametrar 

vi vanligtvis har när vi spelar ett stycke fysiskt kunde vi ta ut svängarna i dem vi hade. 

     Klappa stämmorna mot varandra är en av de mest framgångsrika övningar vi använt. Den 

var konkret och enkel att hitta in i samtidigt som den utmanade fokus och samspel och tillät 

oss att jobba i flow och sweet spot. Eftersom övningen skalade bort en del av de aspekter som 

finns med i vanlig fysisk övning fick de aspekterna vi koncentrerade oss på mer fokus och 

utvecklades mer än de skulle ha gjort med hjälp av vanlig övning. Övningen har varit effektiv 

genom hela instuderingsprocessen av musiken så väl i början, då det blev ett sätt att lära 

känna musiken, som mot slutet, då vi tolkade musiken ihop. Övningen spelade en stor roll i 

att vi snabbt blev helt samspelta. 

     Övningen gestalta musiken med näsan tyckte vi var rolig och lite lustig att utföra. 

Övningen gav oss en ökad förståelse för styckets form, linjernas rörelser och frasering. Det 

var en bra övning att göra en gång i början av instuderingen, men när vi övningspasset efteråt 

gjorde en liknande övning med en sjal insåg vi att vi redan fått ut det vi kunde av övningen 

och lämnade den.  

     Skein of Wool testade vi i början av studien och dess syfte var att förbättra vårt samspel. 

Det är möjligt att den gjorde det i någon grad, men det var ingenting vi märkte av. Däremot 

upptäckte vi att vi behövde kolla in sambandet mellan taktarten och våra stämmors kanon i en 

del av I know my love. 
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5.7. Inspelningarna och våra framsteg 

Här presenterar jag våra framsteg i arbetet med “I know my love”, respektive “I know where 

I’m goin’”. 

 

5.7.1. Stycke 1: “I Know My Love” 

När vi efter sju övningspass spelade in “I Know My Love” var vi rytmiskt samspelta, 

tonträffningen var bra och vi hade god kontakt med varandra. Samarbetet hade utvecklats 

enormt sedan den första inspelningen och även våra individuella förmågor hade genomgått en 

stor utveckling. Precis som när vi övat kände vi att energin ökade när vi fick ögonkontakt med 

varandra. Precis som när vi mentaliserade och mimade musiken ihop var vår kontakt med 

varandra emellanåt så stark att vi återigen upplevde det som om vi hade en metallstång som 

kopplade ihop våra medvetanden och aktioner. Detta gjorde att vi tillsammans kände oss som 

en enda helhet.  

     Vi var lite nervösa och spända och vi upplevde båda att känslan för tempo ändrades när vi 

gick från mentalisering till fysisk övning. Detta ledde till att vi spelade stycket i ett för högt 

tempo, vilket gjorde oss än mer stressade. Till följd av det för höga tempot blev vi mer 

fokuserade på att spela/sjunga rätt och på att vara samspelta än på att skapa levande musik. 

Detta märktes i resultatet – vi lyckades med det vi fokuserade på, men tolkningen blev 

lidande. Vid det här stadiet i studien hade vi ännu inte lyckats mentalisera rörelser i snabbt 

tempo. Även om vi gjorde en fysisk rörelse snabbt så blev den alltså långsam när vi 

mentaliserade den. När vi nu utgick från det vi hade mentaliserat och gjorde det fysiskt så var 

relationen densamma; det fysiska var snabbare. Kanske just för att vi var vana vid denna 

skillnad, men även nervositeten hade troligtvis betydelse i detta. 

     Klangen var lite rå för oss båda. Det hördes och kändes att vi inte var uppvärmda, att 

Zadera hade haft några veckors uppehåll från fysisk övning och att jag inte hade övat på 3,5 

år. Akustiken var inte idealisk och vi fick ingen naturlig efterklang i rummet vilket förstärkte 

detta. Vår uppfattning påverkades också av att vi jämförde vårt resultat med inspelningen som 

vi lyssnat på, vilken är gjord på en plats med väldigt mycket akustik – förmodligen en kyrka 

eller liknande. Även kinestetiskt kände vi av råheten. Zadera kände av det i muskulaturen i 

ansatsröret och jag i kontakten mellan stråken och fiolen samt i stelheten i högerhanden. Dock 

är detta alltid fallet när vi musicerar utan att först värma upp ordentligt, så vi kan inte dra 

några generella slutsatser kring detta förutom att vi borde ha värmt upp bättre.  
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5.7.2. Stycke 2: “I Know Where I’m Goin’” 

Efter att vi hade övat på “I Know Where I’m Goin’” under fem övningspass spelade vi in 

även den en andra gång. Vi förberedde oss genom att repetera stycket en kort stund genom 

mentalisering och vi tog oss sedan tid att värma upp ordentligt med våra instrument. Än en 

gång upplevde vi att vi genomgått en stor utveckling sedan den första inspelningen. Allting i 

musicerandet hade blivit bättre; både tekniska och musikaliska aspekter. Att musicera fysiskt 

kändes nu nästan exakt likadant som att använda mentalisering. Den enda skillnaden, vilken 

vi båda upplevde, var att när vi mentaliserar tar vi ut rörelserna mer och gör dem tydligare och 

mer fokuserat. När vi gjorde dem fysiskt krävdes inte samma precision och vi kunde slappna 

av lite utan att det försämrade prestationen. I övrigt var upplevelsen densamma som när vi 

mentaliserat stycket.  

     Vad gäller utveckling märkte jag störst skillnad i min intonation. När jag mentaliserar är 

jag alltid mycket noga med att placera alla fingrar så att intonationen blir precis som jag vill 

ha den. När jag nu spelade fysiskt satt denna känsla kvar i fingrarna som muskelminne och 

jag kände att fingrarna hittade med större säkerhet än de gjort vid de få tillfällen under de 

senaste åren då jag spelat på mitt instrument. Det var också i intonationen som jag kände 

störst skillnad mellan mentaliseringen och det fysiska musicerandet – när jag spelade fysiskt 

kunde jag i princip släppa fokus på det helt och låta det gå på automatik.  

     Tyvärr hade det gått flera veckor sedan vi senast övade stycket och det märktes. Förutom 

att jag inte övat fysiskt på 3,5 år hade jag heller inte övat mentalt sedan vi senast övade 

tillsammans och jag kände mig därför lite extra ringrostig. Vi hade båda en stark känsla av att 

vi hade presterat mycket bättre tidigare, framförallt vad gäller samspel. Vi hade ett tajt sampel 

rytmiskt, men vi kände oss inte som ett med varandra i musiken. Det kändes för oss båda 

precis som det brukar kännas när vi spelar ett stycke som vi en gång kunnat men inte spelat på 

länge, vilket också var fallet. Jag var också stressad för att jag hade ett möte efteråt och mitt 

fokus var därför splittrat. 

     En stor del av mitt fokus var riktat mot att hålla ihop stämmorna. Detta i kombination med 

min ringrostighet gjorde att jag missade några toner i ett svårare parti. Förutom intonationen 

upplevde jag att även rytmer och dynamik var bra. Tekniken var acceptabel med tanke på 

omständigheterna, men jag behöver jobba vidare på stråktekniken speciellt i första tredjedelen 

av stycket. Musikens karaktärer hade jag klart för mig, men jag skulle kunna ta ut svängarna 

ännu mer i tolkningen. När jag fått öva upp stycket igen kommer detta dock att lösa sig. Jag 

behöver bara kunna släppa fokuset på vänsterhanden så att jag kan uppmärksamma och leva 

mig in i musiken och tolkningen till fullo. 
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     Zadera upplevde att hon lyckades väl med sin stämma. Tonträffning, intonation, dynamik, 

rytmer och även tekniken var överlag bra. Hon upplevde att hon hade lärt känna karaktären 

som sjunger i musiken sedan den första inspelningen och att hon kunde gå in i och uttrycka 

sig genom denna. I inspelningen av “I Know My Love” gick hon också in i karaktär, men 

lyckades inte uttrycka sig igenom den i samma utsträckning som i detta stycke. 

Klangbildningen i “I Know Where I’m Goin’” var mycket bättre denna gång än den varit vid 

den första inspelningen, och även bättre än när vi spelade in “I Know My Love”. Hon hade 

varit igång med rösten mer under de senaste två veckorna innan denna inspelning och hon 

hann värma upp mer ordentligt och systematiskt innan vi spelade in. Hon kände därför ingen 

råhet i klangen under inspelningen av “I Know Where I’m Goin’”. Hon kände att hon kunde 

ha fokus på att uttrycka sig genom musiken och kände sig fri att även göra tolkningar i 

stunden. Hon fokuserade i början mest på sin egen stämma och lyssnade inte så mycket på 

mig förutom vid insatser, men det blev bättre i andra halvan av stycket och ännu bättre när vi 

tog om en bit av stycket.  

     Vi var lite oense om tempot i början. När vi väl hittade varandra i ett gemensamt tempo 

gick allting annat också mycket bättre. Vi tog om en bit av stycket efter att vi spelat igenom 

den en gång och då lyssnade Zadera mer på mig och jag satte de flesta av tonerna, vilket 

gjorde att vårt samspel och vår tolkning blev mycket bättre. Fortfarande upplevde vi dock att 

vi presterat bättre under den period då vi övat regelbundet ihop, fast då genom mentalisering. 

 

I nästa del av studien vill vi utveckla ett tätare samspel så att vi får känslan av att tillsammans 

bilda en helhet. Då kommer vi att tillsammans kunna ta ut svängarna mer tolkningsmässigt 

och vara mer uppmärksamma på vår enskilda och gemensamma klangbildning. Vi vill även 

jobba på det sceniska uttrycket. 

 

5.8. De mest utvecklande övningarna 

De övningar som var mest utvecklande för båda styckena var mentalisering och mimning av 

musiken individuellt respektive gemensamt, klappa stämmorna mot varandra, aktiv lyssning, 

lyssna utan att döma, lyssna på individuella instrument, använd visuell mentalisering för att 

skapa egna bilder och händelseförlopp samt öka kunskapen om kompositören och kring 

musiken för att fördjupa lyssnandet och förståelsen. Mentalisering och mimning av musiken 

individuellt respektive gemensamt är de övningar som har varit mest centrala i vår utveckling 

och i vår studie. Det vi övat i dem är samspel, teknik (exempelvis klangbildning), inlevelse, 

rytmer, intonation, tonträffning, frasering, dynamik och övrig tolkning. Framför allt har de 
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gett oss möjligheten att öva som vi är vana vid, fast utan att behöva använda våra instrument. 

Genom att klappa stämmorna mot varandra övade vi på tolkning (exempelvis dynamik och 

frasering), samspel, rytmer och inlevelse. Aktiv lyssning hjälpte oss att lära känna musiken 

och tonspråket samt att memorera musiken. Att lyssna utan att döma, lyssna på individuella 

instrument och använda visuell mentalising för att skapa egna bilder och händelseförlopp 

samt att öka kunskapen om kompositören och kring musiken för att fördjupa lyssnandet och 

förståelsen gjorde att vi fick en djupare förståelse för musiken, kom närmare den emotionellt 

och fick en djupare personlig koppling till den. Vi fick även en bättre förståelse och koppling 

till varandras stämmor. I våra diskussioner i samband med dessa övningar vidareutvecklade vi 

också vår egen gemensamma tolkning av musiken. Vi dök in i klangerna när vi använde dessa 

metoder för att öka medvetenhet och närvaro för att fördjupa lyssnandet och det var en häftig 

och mycket givande upplevelse. Upplevelserna har vi även använt oss av som idealbilder för 

att mentalisera en mycket rik auditiv upplevelse där vi lyckats få musiken att uppfylla hela 

våra medvetanden. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Här presenterar jag de slutsatser jag kommit fram till i resultatkapitlet samt jämför dessa med 

forskningen som är presenterad i litteraturkapitlet samt med mina egna erfarenheter som 

musiker och musiklärare. Jag drar också slutsatser kring huruvida dessa metoder kan vara 

applicerbara på musikundervisning samt diskuterar olika aspekter som finns att ta hänsyn till 

under musikalisk övning utan huvudinstrument. 

 

6.1. Kroppsskanning 

Att kroppsskanning genom “vänlig och empatisk uppmärksamhet på kroppsförnimmelser kan 

försvaga […] neurala förbindelser mellan kroppsförnimmelser och tankar” (Williams et al., 

2008, s. 119) upplevde vi på det sätt att övningen gav oss en känsla av sinnesro och närvaro. 

De positiva effekter William et al. beskriver gjorde att vi kunde lämna omvärlden utanför och 

komma in i en fokusbubbla där vi helt kunde ägna oss åt övningspasset. Kontakten med 

kroppen som övningen skapar (Williams et al., 2008) var även den mycket viktig för oss 

eftersom den underlättade i mentaliseringsövningarna.  

     Att vi de gånger vi känt oss felbalanserade eller stela i kroppen kände att balansen 

jämnades ut under övningens förlopp och att den egna kroppen kändes mer som en enda 

helhet när övningen var genomförd var tack vare att Freymuths (1999) version av 

kroppsskanning involverade rörelser av ryggraden som gjorde att vi kunde hitta in i centrum 

av kroppen och aktivera många muskler i ryggen som sedan kunde slappna av. 

     Freymuth (1999) menar att en inspelning med instruktioner som leder en genom övningen 

kan hjälpa med koncentration och detta upplevde vi vara sant. Inspelningen hjälpte oss även 

att hitta in i en meditativ sinnesstämning och ledde oss genom övningen tydligt, strukturerat 

och lugnt. Detta gäller även övningen mentalisering av rörelser. 

 

6.2. Mentalisering, mimning och klappa stämmornas 

rytmer 

Här kopplar jag de upptäckter vi gjort under de olika övningar som behandlat mentalisering 

och mimning samt klappa stämmornas rytmer mot varandra till den litteratur som finns 

presenterad i kapitel 3. 
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6.2.1. Spegelneuroner 

Rynell (2008) skriver att vi kan uppfatta andras rörelser och känslor som våra egna. Detta sker 

inte genom tolkning av synintryck utan genom att synintrycket ger direkta reaktioner i 

muskelminnet hos observatören (Gallase et al. i Rynell, 2008). Att det visuella intrycket av att 

se en rörelse utföras skapar en sådan reaktion skulle kunna förklara varför mentalisering kan 

vara så effektiv som vi upplevt. Gallese skriver att skillnaden mellan att göra och att tänka 

inte är så stor som tidigare förmodat. Det finns en stor mängd studier som bevisar att fysiska 

färdigheter går att öva genom mentalisering, bland andra Freymuth (1999), Singer et al. 

(1993), Féry (2003), Gibbs och Berg (2002), Lerner et al. (1996), Vergeer och Roberts (2006) 

samt Hathaway (2013) skriver om detta. Singer et al. skriver att motsvarande neuromuskulära 

reaktioner skapas oavsett om en rörelse utförs fysiskt eller mentalt. Detta har vi också upplevt 

under vår undersökning. Vi har till och med kunnat påbörja en rörelse fysiskt och avsluta den 

mentalt och tvärtom i övningen mentalisering av rörelser. När vi befunnit oss i zon 2 har vi 

upplevt att mentalisering kan ge minst lika starka sinnesupplevelser som fysiska övningar gör 

samt att upplevelsernas natur är desamma. Eftersom mentalisering går ut på att man i huvudet 

skapar en tydlig upplevelse av en rörelse är det möjligt, tror vi, att det även i detta fall är 

spegelneuronerna som aktiveras och gör att det känns likadant att göra en rörelse mentalt som 

fysiskt. Thomson (i Rynell, 2008) skriver att uppfattning och genomförande av en rörelse är 

nära sammankopplade med varandra i hjärnan. Han menar också att den högsta nivån av 

kognitiv empati uppnås när en individ mentalt kan byta plats med en annan och därigenom 

uppleva dess perspektiv. I övningen klappa stämmorna mot varandra kunde vi skapa en stark 

kontakt med varandra och intuitivt känna av varandras närvaro och medvetanden. Som jag 

beskrivit i resultatkapitlet var effekten av detta ännu starkare när vi mentaliserade ihop. Det 

var då vi kände det som om en metallstång kopplade ihop våra medvetanden och aktioner och 

gjorde oss till en enda helhet. Att vår kontakt blev så stark kan vara resultatet av att vi hade en 

stark känsla för varandras rörelser och intentioner genom den kognitiva empati som Thomson 

nämner samt att vi kompletterade och utvecklade dessa med våra egna.  

     När vi i övningen mentalisering av rörelser lade till mentala bilder till de fysiska rörelserna 

upplevde vi att de senare förstärktes, underlättades och kändes mer naturliga. Om den mentala 

bilden aktiverade spegelneuronerna kan detta förklara fenomenet: vi kände redan hur rörelsen 

utfördes så det var bara att följa med fysiskt. Denna beskrivning stämmer med vad vi 

upplevde. 

     En mycket intressant upptäckt som Zadera gjort under denna studie är att 

stretchingliknande rörelser gav liknande effekter när hon gjorde dem mentalt som de brukar 

ge när hon gör dem fysiskt. Detta ledde till frågan om huruvida det är en universell sanning att 
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det är möjligt att genom mentalisering påverka sin egen kropp så att musklerna gynnas på 

samma sätt som vid fysisk stretching, eller om det var placebo. Vergeer och Roberts (2006) 

har i sin studie kommit fram till att det mycket riktigt ger högre flexibilitet att mentalisera 

stretchande rörelser och menar att störst påverkan sker när man mentaliserar simultant med att 

man stretchar fysisk. 

     När vi gjorde vår sista inspelning konstaterade vi att känslan vid fysiskt musicerande var 

identisk med känslan vi haft när vi övat mentalt, med den enda skillnaden att vi slappnade av 

lite mer. Vår mentalisering av att musicera ihop hade alltså blivit så rik och stark att det 

snarare blev det fysiska musicerandet som skulle jämföras med mentaliseringen än tvärtom. 

 

6.2.2. Mentalisering av idealbilder 

Mentalisering kan enligt Freymuth (1999) antingen gå ut på att mentalt återskapa ett minne 

eller en upplevelse, eller att mentalt skapa sig en idealbild grundad i personlig erfarenhet med 

enstaka förändringar eller nya element. Att mentalt återskapa ett minne övade vi bland annat i 

övningen mentalisering av rörelser i och med att vi växlade mellan att göra rörelsen fysiskt 

respektive mentalt och eftersträvade att dessa rörelser skulle upplevas så lika som möjligt. 

Denna typ av mentalisering lyckades vi under studien att behärska både i fristående rörelser 

och när vi övande på styckena. De gånger vi aktivt försökte ändra på något i mentaliseringen, 

såsom när jag försökte hindra min rygg från att lätta från underlaget när jag gjorde upp- och 

nedrullningar av bröstryggen, var det istället en idealbild vi eftersträvade. Detta kom vi dock 

inte lika långt med. I den rena mentaliseringsövningen lyckades vi inte alls. När vi övade 

gemensamt med mentalisering och mimning kunde vi däremot till exempel testa att utföra 

olika tolkningsvarianter. Det vi gjorde var förvisso sådant vi gjort många gånger tidigare i 

annan musik, men det var nytt i just dessa stycken. Freymuth (1999) menar att kombinationen 

mimning och mentalisering förstärker effekten av övandet och denna kombination var 

förmodligen anledningen till att vi lyckades i detta fall. Mimningen gjorde det lättare att ändra 

på olika saker i mentaliseringen då vi gjorde motsvarande ändringar fysiskt samtidigt som 

mentalt. Dock har vi mycket kvar att lära vad gäller mentalisering av idealbilder och vi tror att 

det skulle förbättra vår inlärningsprocess och hjälpa oss att komma vidare om vi lär oss att 

behärska även denna typ av mentalisering, speciellt gällande övning av tekniska aspekter av 

musicerande. Redan med den kunskap vi införskaffat under denna del av studien har vi 

upplevt stor utveckling. 
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6.2.3. Jag 1 och jag 2 i zon 1 och zon 2 

Zon 1 och zon 2 framträder som två medvetandetillstånd i vilka mentalisering kan utföras, 

vilka skiljer sig från varandra i hur skapandet och bearbetningen av informationen går till 

samt hur intensivt och djupt rörelserna upplevs. För att framgångsrikt kunna jobba inom 

någon av zonerna behövde vi släppa jag 1 som störde upplevelsen och fokuset i zon 1 och 

direkt kastade ut oss ur zon 2. Liksom jag 1 har emellertid zon 1 en stark koppling till detaljer 

så det är möjligt att dessa skulle kunna fungera ihop i vissa lägen till exempel i arbetet med en 

isolerad detalj. Giltigheten i Gallways uttryck “When I try to succeed, I fail. When I’m given 

permission to fail, I succeed!” (Green & Gallwey, 1986, s. 34) bevisades när vi under senare 

övningspass var fullt inställda på att utforska zon 2 vidare och ansträngde oss för att komma 

in i och hålla oss kvar i zonen. Våra jag 1 var igång och ju mer vi ansträngde oss desto svårare 

var det för oss att vara i zon 2.  

     Vid det tillfälle då jag gjorde upp- och nedrullningar av bröstryggen i övningen 

mentalisering av rörelser upptäckte jag en del av utförandet som jag inte märkt av när jag 

gjort rörelsen fysiskt. Detta kan ha möjliggjorts av att jag lät jag 2 styra i kombination med att 

jag var i zon 2, vilket gjorde att min kropp automatiskt utförde rörelsen i mentaliseringen och 

det därför inte spelade någon roll att jag inte på en medveten nivå hade uppfattat alla detaljer 

när jag utfört rörelsen fysiskt. 

 

6.2.4. Flow i zon 1 och zon 2 

Det finns vissa likheter mellan zon 2 och flow. När vi är inne i zon 2 är upplevelsen av flow 

stark; vi får direkt feedback, det finns balans mellan utmaningen och förmågan, agerande och 

medvetande samverkar, medvetandet stänger ute det som är irrelevant i nuet, vi känner ingen 

oro att misslyckas, självmedvetenheten och tidsuppfattningen försvinner och uppgiften i sig är 

autotelisk (Csíkszentmihalyi, 1996). Det är dock inte samma sak eftersom zon 2 handlar om 

helhetsupplevelser vilket flow inte nödvändigtvis behöver handla om. Dessutom går det även 

att känna flow när man mentaliserar i zon 1. 

     När jag övade individuellt med mentalisering och mimning hamnade jag som i en egen 

bubbla. Detta berodde på att jag kom in i flow och sweet spot. Att upplevelsen var mycket 

intensiv berodde förutom detta på att jag aktiverade många sinnen i övningen vilket, som 

Hathaway (2013) påpekar, gör att mentalisering ger större resultat. 
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6.3. Öka medvetenheten och närvaron för att fördjupa 

lyssnandet  

När vi lyssnade utan att döma kände vi, både när vi lyssnade på individuella instrument med 

fokus på ljud och klang och i de andra varianterna av övningen, att musiken uppfyllde hela 

våra medvetanden. Liksom Green och Gallway (1986) skriver, kunde vi genom att lyssna på 

detta sätt uppfatta och uppleva musiken på ett djupare plan. Övningen gjorde att vi fick en 

närmare koppling till och djupare känsla av musiken än vad vanlig lyssning givit oss – 

därmed inte sagt att vanlig lyssning inte gett oss mycket. Att vi utförde övningen med ögonen 

stängda underlättade för oss att, precis som Coyle (2012) skriver, stänga ute distraktioner, 

hitta våra sweet spots samt fokusera mer på övningen och det förstärkte även de intryck vi 

fick av musiken. 

     När Zadera lyssnade på violinstämman med fokus på ljud och klang kunde hon känna att 

violinens klang gav resonans i huvudet och även lite i käken och nackfästet. Precis som Green 

och Gallway (1986) skriver gjorde detta att hon kände sig mer som ett med musiken. Att 

lyssna på stämmornas gemensamma textur och klangvärld enligt Green och Gallways 

instruktioner gav oss bland annat insikten att stämmornas klangfärger var exakt samma, vilket 

vi anat tidigare, men det blev mycket tydligare när vi lyssnade på detta sätt. Även att använda 

visuell mentalisering för att skapa egna bilder och händelseförlopp samt att öka våra 

kunskaper om kompositören och kring musiken, förstärkte och fördjupade vår känsla för 

musiken liksom Green och Gallway (1986) skrev att de skulle göra. Totalt sett har Green och 

Gallways övningar under öka medvetenheten och närvaron för att fördjupa lyssnandet givit 

oss en starkare känsla och förståelse för musiken samt en starkare personlig koppling till den. 

Övningarna har också låtit oss uppleva musiken på ett djupare plan. De har också lett till att vi 

har kunnat vidareutveckla vår musikaliska tolkning och att vi har kunnat skapa en tydlig 

idealbild som vi använt när vi mentaliserat musiken. 

 

6.4. Lär med kroppen 

Vi tror på att det är nyttigt att röra sig med musiken som Nivbrant (2012) förespråkar, 

speciellt i början av instuderingen. Av de övningar vi utfört under studien har dock varken 

gestalta musiken med näsan respektive med en sjal eller skein of wool varit nämnvärt 

givande. Klappa stämmorna mot varandra har emellertid gett oss desto mer då den varit en av 

de övningar genom vilka vi utvecklats mest. 
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6.5. Påverkande faktorer 

Här drar jag kopplingar mellan sju av Coyles femtiotvå tips (2012) och resultat från studien. 

 

6.5.1. Ignorera klockan 

Mot bakgrunden att kvalitet är viktigare än kvantitet menar Coyle (2012) att man bör mäta 

antalet utförda kvalitativa repetitioner istället för tiden man lägger på övning. Detta har vi 

varit noga med att följa under vår studie då vi under övningspassen fokuserat på att utvecklas 

genom övningarna och endast i efterhand i loggboken räknat ut övningspassens totala tid. 

 

6.5.2. Dela upp utmaningen i delar 

Coyle (2012) menar att man kan effektivisera inlärningen genom att dela upp utmaningen i 

enklare beståndsdelar och lära sig dessa separat innan man åter sätter ihop dem till en helhet. 

Exempelvis övningen klappa stämmorna mot varandra lät oss välja ut några få parametrar i 

musicerandet och öva dessa separat från helheten. Vi upplevde att detta, precis som Coyle 

skriver, stärkte vår inlärningsprocess så att vi lärde oss mer effektivt än vi brukar när vi övar 

som vi är vana vid. Arbetssättet gjorde också att vi kunde ägna mer uppmärksamhet åt varje 

aspekt eftersom vi inte behövde sprida vårt fokus mellan lika många parametrar. 

 

6.5.3. Överdriv 

Coyle (2012) uppmanar till att överdriva så mycket det går när man övar och menar att man 

kan dra ner på det och göra det mer lagom senare. Detta menar han gör att man lär sig var 

gränserna går och vad som krävs. När vi har övat mentalisering av bland annat intonation har 

vi gjort just detta. Vi har tagit ut rörelserna mer, gjort dem med större precision och högre 

fokus än vi brukar göra när vi övar fysiskt. Detta har krävt en hög koncentrationsnivå och stor 

ansträngning och det ledde till att vi kunde slappna av och låta det fungera på autopilot när vi 

väl spelade musiken fysiskt under de andra inspelningarna av styckena.  

 

6.5.4. Positiv inramning 

I mentalisering har vi funnit det mycket viktigt att fokusera på det vi velat göra och inte på det 

vi velat undvika, precis som Coyle (2012) och Baggett (2005) beskriver. Baggett menar att 

medvetandet har svårt för att tolka negerande meningar eftersom det innebär att man skapar 

sig en bild av vad man inte vill göra och för att sedan försöka sträva bort från bilden. Det är 

bättre att skapa sig en tydlig bild av vad man faktiskt vill göra och sträva mot den. Effekten av 
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detta har vi upplevt förstärks ytterligare när det handlar om mentalisering eftersom bilderna i 

sig är en del av mentaliseringen. Det kan ha varit detta som gjorde att jag inte kunde ändra på 

min upplevelse när jag mentaliserade upp- och nedrullningar av bröstryggen eftersom bilden 

av hur jag inte ville göra ständigt dök tillbaka upp i mitt medvetande. 

 

6.5.5. Repetition och variation av övningsmetod 

Coyle (2012) menar att sannolikheten för att man ska kunna utföra en rörelse på ett specifikt 

sätt ökar för varje identisk upprepning man gör av rörelsen. Han skriver också att vi förr eller 

senare når en inlärningsplatå där inlärningshastigheten avtar på grund av att vi automatiserat 

rörelserna och därför inte behöver anstränga oss lika mycket längre. För att komma förbi 

inlärningsplatån menar Coyle att man behöver ändra på sitt sätt att öva så att man tvingas att 

arbeta i sweet spot där den mest effektiva inlärningen sker. Även Nivbrant skriver om detta 

och menar att fler inkluderade sinnen och arbetsmetoder ökar förståelsen och berikar lärandet. 

Allt detta har vi tagit hänsyn till i vår studie genom att vi har fortsatt att använda de övningar 

vi valt så länge vi känt att de fortfarande lett oss framåt i utvecklingen och ändrat eller bytt ut 

dem när vi känt att hastigheten i vår utveckling börjat avta. I övningarna där vi mentaliserat 

och mimat musiken har vi övat på att använda våra sinnen på ett annat sätt än vi vanligtvis gör 

under fysisk övning. Vi har också eftersträvat en stor variation av typer av övningar i studien.  

 

6.5.6. Låt inlärning ta tid 

Coyle poängterar att inlärning av nya saker tar tid och att man måste vara tålmodig och låta 

den ta den tid som krävs för att bilda nya nervbanor. Detta märkte vi speciellt när vi övade 

med mentalisering: I början krävde det stor ansträngning att över huvud taget skapa en mental 

upplevelse. Redan under det tredje passet kunde vi dock skapa relativt verklighetstrogna 

upplevelser. Vid det sjunde övningspasset var vi redo att prova att applicera våra nyvunna 

kunskaper på musikalisk övning och upplevde att det kändes precis som att öva fysiskt. Till 

en början var vår kontakt med varandra och vårt samspel i övningen öva tillsammans med 

mentalisering och mimning bristfällig på grund av att vi var mycket fokuserade på att skapa 

tydliga mentala upplevelser av vårt individuella musicerande. Vår förmåga att föra, följa och 

förstå varandra i musiken utvecklades dock snabbt och snart upplevde vi stundvis att vår 

kontakt var så stark att vi tillsammans kände oss som en enda helhet. Under det åttonde och 

nionde övningspasset upptäckte och identifierade vi zon 1 och zon 2. Vid senare övningspass 

kändes övningsmetoden alltmer naturlig för oss och vi kunde fokusera på olika parametrar 

utan att tappa det vi tidigare övat på och vid övningspass elva kunde vi framgångsrikt sätta 
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ihop alla delarna till en helhet. Slutligen, när vi gjorde vår sista inspelning, upplevde vi att 

mentaliseringen hade blivit så rik att det fysiska musicerandet inte gav oss något extra 

förutom ljudet. 

 

6.5.7. Avsluta med en belöning 

Ett övningspass bör alltid avslutas med någon form av positiv belöning (Coyle, 2012). Detta 

var vi noga med under studien och effekten det gav var att vi tog med oss en positiv känsla 

från övningspassen, vilket gjorde att vi såg fram emot nästa övningspass. 

 

6.6. Mentalisering och mimning som pedagogiskt verktyg 

Mentalisering och mimning skulle kunna vara ett mycket viktigt verktyg även för 

musiklärare. För att visa på hur ger jag här ett exempel från min egen undervisning där 

mentalisering och mimning gav omedelbara positiva resultat:  

     En elev på tio år som spelat fiol i drygt två år hade svårt för intonationen i ett stycke. Jag 

instruerade då eleven att prova att lyfta upp och sätta ned pekfingret på greppbrädan några 

gånger på rätt plats och noga känna efter hur det kändes. Därefter tog jag elevens fiol och hen 

fick blunda och göra exakt samma sak en gång till i luften och sträva efter att det skulle 

kännas exakt likadant som det gjort med fiolen. Efter att ha upprepat hela processen två 

gånger fick hen göra samma sak med de andra fingrarna innan hen åter fick spela stycket med 

instruktionen att minnas känslan från när hen mimade och mentaliserade rörelserna, ta fram 

den känslan igen och lita på att fingrarna automatiskt skulle hitta rätt intonation. Totalt tog 

detta cirka 5 minuter och eleven gick från att glida in i de flesta tonerna i stycket till att 80-

90% blev rätt intonerade på första försöket och återstående 10-20% var inte långt ifrån. 

Mentalisering och mimning var alltså ett mycket effektivt pedagogiskt verktyg för att 

accelerera denna elevs inlärning.  

     För elever som övar mycket skulle jag rekommendera att en del av övningen kan ske utan 

instrumentet i syfte att avlasta kroppen och undvika potentiella skador. För de elever som 

uppvisar symptom på eller redan har problem med kroppen skulle kunskap om mentalisering 

och mimning kunna vara helt ovärderlig. Dock vore det bäst om de lärde sig metoden innan 

problem uppkommer så att dessa istället kan undvikas. Jag kan bara spekulera kring vad det 

kunde ha gjort för mig för fyra eller fem år sedan om jag då hade haft den kunskap jag idag 

besitter. Att jag inte själv lyckades undvika skador och kronisk smärta kan dock ge mig 

möjligheten att hjälpa mina elever att inte hamna i samma situation.  
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6.7. Ett övningspaket 

För att sammanfatta resultaten och slutsatserna av den här studien har vi tagit fram ett förslag 

på ett tillvägagångssätt för den som vill prova att öva utan sitt huvudinstrument. 

1. Börja varje övningspass med någon form av meditation för att samla tankarna, lämna 

omvärlden för en stund och gå in i fokus. 

2. Använd dig av förövningen Mentalisering av rörelser för att lära dig och öva på att 

skapa en genuin och komplett mentalisering. 

3. Fyll på med valfritt antal av följande övningar: 

a. Lyssna aktivt på musiken. 

b. Lyssna utan att döma på: 

i. din egen stämma med fokus på ljud och klang, 

ii. eventuella andra stämmor med fokus på ljud och klang, 

iii. stämmorna tillsammans med fokus på den textur och klangvärld de 

skapar ihop, 

iv. din egen stämma med fokus på flöde, 

v. eventuella andra stämmor med fokus på flöde, 

vi. stämmorna tillsammans med fokus på flöde. 

c. Kombinera föregående övningar med att använda visuell mentalisering för att 

skapa egna bilder och händelseförlopp till musiken. 

d. Klappa stämmorna mot varandra. 

e. Mentalisera och mima musiken enskilt och gemensamt. 

4. Ge dig själv en belöning i samband med varje avslutat övningspass så att du slutar 

med en positiv känsla! 

 

Detta tillvägagångssätt har, som jag tidigare nämnt, fungerat mycket bra för oss och den 

litteratur som i detta kapitel diskuterats i förhållande till våra upptäckter ger möjliga 

förklaringar till varför vi kunnat uppnå så pass goda resultat som vi gjort. 
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7. Fortsatt forskning 

Här presenterar jag aspekter som jag och Zadera ämnar att undersöka vidare inför Alternativa 

Övningsmetoder för Musiker – del 2, samt förslag på annan framtida forskning. 

 

7.1. Alternativa övningsmetoder för musiker – del 2 

Alternativa övningsmetoder för musiker - del 2 kommer att behandla hur man med hjälp av 

alternativa övningsmetoder kan ta arbetet vidare på vägen mot konsertfärdig produkt. Den 

kommer att gå in på hur vi kan utveckla ett tätare samspel, vår förmåga att uttrycka den 

musikaliska tolkningen, det sceniska språket samt vidareutveckla vår individuella och 

gemensamma klangbildning. 

 

I denna första del av vår undersökning upptäckte vi två zoner inom vilka vi kunde 

mentalisera, men lyckades inte identifiera några fungerande metoder för att kunna styra vilken 

zon vi befann oss i. Det är emellertid något vi ämnar undersöka vidare och förhoppningsvis 

kommer att kunna svara på i Alternativa övningsmetoder för musiker – del 2. Vi kommer 

också att undersöka om vi kan göra fler typer av ändringar i vår mentalisering när vi befinner 

oss i zon 2 så att vi kan skapa vår idealbild mentalt. 

 

Vi planerar också att närmare undersöka vilken zon som passar bäst för att utveckla vilken typ 

av musikalisk parameter för att uppnå en så effektiv inlärning som möjligt i 

mentaliseringsövningar. Genom detta vill vi se om vår hypotes – att en kombination av 

mentalisering i zon 1 och zon 2 är det som leder till mest effektiv inlärning – kan stämma. 

 

7.2. Förslag på framtida forskning 

Det skulle vara intressant med en större och mer generaliserbar undersökning av 

mentalisering och mimning som metod för instudering av musik, både individuellt och i 

grupper. En större studie skulle även kunna utreda generaliserbarheten i de två zoner som vi 

identifierat i mentalisering samt undersöka om de övningar vi använt skiljer sig i effektivitet 

för nybörjare, amatörer och professionella musiker samt hur det ser ut i olika åldersgrupper. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Observationsmall 

ÖVNINGSPASS NR.: 

DATUM:                     TID:                  PASSETS LÄNGD:  

ENSKILT ELLER GEMENSAMT PASS: 

STYCKE(N): 

ÖVNINGARNA SOM INGÅR I PASSET: 

 

FRÅGA 1: Låter övningen dig arbeta inom din “sweet spot”? Tänjer den på dina gränser och 

utvecklar dina förmågor? 

 

FRÅGA 2: Får övningen dig att bli fullt engagerad? Upptar den hela din uppmärksamhet? Styr 

den dig mot ditt mål genom att engagera dig känslomässigt? 

 

FRÅGA 3: Är övningen direkt kopplad till kunskapsmålen du strävar mot? Utvecklar den det 

musikaliska samarbetet i duon? Utvecklar övningen dina egna musikaliska färdigheter? På 
vilka sätt? 

 

FRÅGA 4: Ger övningen dig kontinuerlig och konkret återkoppling om när du lyckas och 

misslyckas? 

 

FRÅGA 5: Analysera varje övning utefter de fenomenologiska stegen: 

a. Epoché 

b. Fenomenologisk reduktion 

c. Strukturell beskrivning 

i. Möjliga strukturella meningar 

ii. Underliggande temat och kontexter 

iii. Universella strukturer som framkallar känslor och tankar i anknytning 

till fenomenet 

iv. Exempel 

d. Syntes 

 

FRÅGA 6: Utifrån de första 4 frågorna: vilka övningsmetoder ska ni fortsätta med och vilka 

lägger ni åt sidan? 
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FRÅGA 7: Vad har du gjort för övriga observationer och analyser om dagens övningar och 

övningspasset som helhet? 

 

FRÅGA 8: Vad har du gjort för övriga observationer och analyser av studien som helhet? 
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Bilaga 2 

Meditationsdel: Kroppsskanning  

1. Lägg dig på rygg eller sitt i en bekväm, upprätt och avslappnad position. 

Fokusera på din andning. 

2. Flytta uppmärksamheten mellan olika delar av kroppen. Hur känns de? Hur 

känns det i armar? Händer? Benen? Fötterna och knäna? Hur känns det i bröst 

och rygg? Axlar? Bröstkorg och mage? Sidorna av kroppen? Lägg märke till 

hur det känns i hals, nacke, huvud och olika delar av ansiktet. 

3. Rör försiktigt, knappt märkbart, på ryggen längst med golvet, som om du vore 

en orm eller som om du flöt runt på ett lugnt hav som vaggar dig, knappt 

märkbart. Rör lite försiktigt på andra delar av kroppen, små mjuka rörelser. Låt 

sedan rörelserna bli lite större, och låt dem sedan bli mindre och mindre för 

varje gång tills du ligger helt stilla. 

4. Flytta uppmärksamheten till de olika delar av kroppen igen, en kroppsdel i 

taget. Känn efter vilka spänningar som kanske finns där och släpp taget om 

dem, låt dem sjunka ner i golvet. Låt musklerna slappna av. 

5. Flytta nu fokuset till dina hjärtslag och tillbaka till andningen. Lägg märke till 

hur andetaget rör sig i din kropp. Bara ligg och andas. 

6. Så kan du långsamt vakna upp till verkligheten. Vicka lite på tår och fingrar. 

Låt kroppen vakna till liv igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (Freymuth, 1999, s. 43-45) 
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Bilaga 3 

Förövning: Mentalisering av rörelser  

1. Lägg sig på rygg och slut dina ögon. 

2. Lyft långsamt en av armarna tills den pekar rakt upp. Notera känslan i 

axelleden och alla muskler kring den. Hur känns det? 

3. Lägg märke till vilka muskler som spänns i rörelsen. Anstränger du muskler 

som inte behövs i rörelsen? Upprepa armrörelsen genom att först ta ner armen 

och sedan ta upp den igen, och prova att medvetet släppa på de spänningar som 

inte behövs. Gör armrörelsen så många gånger du behöver, för att känna vilka 

muskler som jobbar och vilka du vill släppa i. 

4. Sänk ner armen och låt den vila. 

5. Föreställ dig nu istället samma armrörelse, bara mentalt. Föreställ dig känslan 

i axelleden och musklerna, hur de rör sig. Växla nu ett par gånger mellan att 

röra armen fysiskt och att röra den mentalt. 

6. Gå nu över till att göra flera snabba armlyft på raken, snabbare för varje lyft. 

Lägg märke till musklerna som får anstränga sig mer och de som inte behöver 

jobba lika hårt. Ta pauser när du behöver. 

7. Vila armen och föreställ dig de snabba rörelserna. Notera ännu en gång 

musklerna som vill jobba hårdare och musklerna som inte behöver jobba lika 

hårt som i den långsamma armrörelsen. Fokusera på flödet i rörelsen. 

8. Föreställ dig nu den långsamma armrörelsen. Låt fokuset vara kvar i flödet i 

rörelsen trots det långsamma tempot. Notera vilka muskler som är engagerade 

och vilka som inte behöver vara det lika mycket. 

9. Prova nu att lägga till en kreativ mental bild för att stötta den långsamma 

armrörelsen. Lyft armen långsamt fysiskt medan du föreställer dig den bild du 

bestämt dig för. 

10. Prova även att lägga till den mentala bilden till den snabba armrörelsen. 

11. Avsluta rörelsen med att slappna av. 

Prova även andra enkla rörelser. I takt med att den mentala träningskapaciteten utvecklas går 

det att göra mer komplexa rörelser och rörelsesekvenser. 

    (Freymuth, 1999, s. 46-48) 


