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Förord 

Denna rapport är baserad på en studie genomförd under perioden 2020–2021 av Veronika 

Zadera och Hannah Lindmossen. Studien har genererat två examensarbeten om 15 hp i form 

av två rapporter, Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1 och del 2, varav denna 

uppsats är den andra. Jag studerar på Ämneslärarutbildningen i musik (300 hp) och 

Lindmossen avslutade sina studier februari år 2021 på den Kompletterande Pedagogiska 

Utbildningen (90 hp), båda på Musikhögskolan i Malmö. Rapporten Alternativa 

övningsmetoder för musiker – del 1 var en del av Lindmossens utbildning och denna, del 2, 

tillhör min. Jag vill rikta ett stort tack till Hannah Lindmossen som varit min samarbetspartner 

under denna arbetsprocess. Ett stort tack till alla som deltagit i studien och delat med sig av 

sina erfarenheter. Jag vill även tacka Markus Tullberg, doktor i musikpedagogik, för hans 

vägledning och handledarskap. Sist men inte minst vill jag uttrycka min tacksamhet till 

professor och doktor Anders Ljungar-Chapelon som examinerat denna rapport. 



   

 

 

  

Sammanfattning 

Alternativa övningsmetoder för musiker – del 2 utforskar hur mentalisering och mimning 

fungerar i musikalisk övning, enskilt och som duo, i arbetet mot en konsertfärdig produkt. Här 

redogörs även för hur medvetandezonerna zon 1 och zon 2, som upptäcktes i Alternativa 

övningsmetoder för musiker – del 1, kan fungera i musikalisk övning genom mentalisering. 

Utöver dessa två frågor undersöks också hur mentalisering kan brukas i musikundervisning. 

Jag som skriver denna rapport heter Veronika Zadera och jag är sångerska. Studien har jag 

genomfört tillsammans med violinisten Hannah Lindmossen. I studien används en 

undersökningsmetod som jag och Lindmossen har utvecklat med inspiration från analytisk 

autoetnografi, aktionsforskning, semistrukturerad observation och fenomenologi. Förutom att 

Lindmossen och jag är forskare i studien är vi även deltagare i den, vilket ger oss en särskild 

inblick och förståelse för datan vi samlat in. Det musikstycke som används i studien är I know 

where I’m goin’, arrangerad av Rebecca Clarke. Jag genomför också intervjuer med två 

musiklärare och en elev för att utforska hur metoderna vi undersöker kan användas i 

musikundervisning. 

   Inom idrott är mentalisering en etablerad träningsmetod och det finns gott om forskning 

som stödjer dess effektivitet (Hathaway, 2013; Singer et al., 1993; Vergeer & Roberts, 2006). 

Även inom musik finns ett fåtal studier som stödjer detsamma (Freymuth, 1999; Ross, 1985). 

Målet med denna studie har varit att utöka forskningen inom detta område. Jag har kommit 

fram till att metoderna kan vara mycket effektiva för individuell övning samt för instudering i 

duo. Även inom undervisning visar våra resultat på lovande möjligheter. Vi tror att 

mentalisering i framtiden kommer att vara en väletablerad övningsmetod inom musik. 

 

Sökord: Alternativa, Mentalisering, Metoder, Musik, Musiker, Musikpedagogik, Samspel, 

Utbildningsvetenskap, Zon 1, Zon 2, Öva, Övning 

 

 

 

 

  



   

 

 

  

Abstract 

Alternative methods of practising music – part 2 explores different ways in which imagery 

and miming work when practising music, both individually and as a duo, in the process 

towards a product that is ready for concert. Also presented is how the zones of awareness 

zone 1 and zone 2, that were discovered in Alternative methods of practising music – part 1, 

can work for musical practice through imagery. Furthermore, the question of how imagery 

can be used when teaching music is addressed. My name is Veronika Zadera and I am a 

singer. The study behind this report was conducted by myself and the violinist Hannah 

Lindmossen. In this study we use a research method that we ourselves have developed, 

inspired by analytical autoethnography, action research, semi-structured observation and 

phenomenology. Lindmossen and I are both researches and participants in the study, which 

gives us a deeper understanding of the data that we have collected. The musical piece that we 

use in the study is called I know where I’m goin’, and is arranged by Rebecca Clarke. I have 

also interviewed two music teachers and a pupil to one of them to study how the methods that 

we study might be used when teaching music. 

   In sports, imagery is an established way of training and there is a good deal of research 

supporting its efficiency (Hathaway, 2013; Singer et al., 1993; Vergeer & Roberts, 2006). In 

the music field there is also a small number of studies that support the same conclusions 

(Freymuth, 1999; Ross, 1985). The goal of this study has been to expand the research of 

imagery within this field. I have concluded that these methods can be very efficient ways of 

practising both individually and in a duo. Moreover, it shows promising results in regards to 

the opportunities that these methods open up for music education. I think that the future will 

show imagery as a well-established method of practising music. 

  

Keywords: Alternative, Educational Science, Imagery, Methods, Music, Music Education, 

Musical Interaction, Musicians, Practise, Practice, Practising, zone 1, zone 2 
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1. Inledning 

Att praktisera som musiker innefattar regelbunden övning för att hålla igång och utveckla den 

praktiska kunskapen. Hur gör man som musiker när man av olika anledningar inte har 

möjlighet att öva fysiskt på sitt instrument på grund av exempelvis en kroppsskada eller 

begränsade förutsättningar såsom tillgång till övningsutrymme? Frågan är en inspirationskälla 

till denna undersökning som jag, Veronika Zadera, och Hannah Lindmossen genomfört 

tillsammans. Jag och Lindmossen skapade nyligen en duo som sångerska och violinist, men 

Lindmossen hindrades från att öva fysiskt på sitt instrument på grund av en ryggskada. Vi 

hoppas att genom denna studie hitta alternativa övningsmetoder med hjälp av vilka vi kan 

realisera vår plan med duon. Jag som sångerska och blivande musiklärare är utöver det även 

speciellt intresserad av olika sätt att öva på. En del av målet är att bredda min kunskap om fler 

lärandesätt att ge till mina framtida sångelever. 

   I den första delen av denna studie, Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1, 

undersökte vi bland annat en övningsmetod kallad mentalisering, vilken innebär att man 

istället för att utföra en uppgift fysiskt utför den mentalt med alla eller flera sinnen aktiverade. 

Det finns mycket forskning inom idrottsvärlden om mentalisering, men inom musikämnet är 

studierna inte lika omfattande och musikaliskt samspel inom mentalisering har vi inte hittat 

någon forskning som undersöker. Därför har just det samspelet fått stort utrymme och fokus i 

studien. Denna studie är tvådelad och ligger till grund för två rapporter: Alternativa 

övningsmetoder för musiker – del 1, där fokus ligger på att undersöka övningsmetoder som 

fungerar bra för att påbörja ett nytt stycke och lära sig det på en enkel spelnivå, samt denna 

del av studien, Alternativa övningsmetoder för musiker – del 2, där vi fokuserar på avancerade 

aspekter inom musicerandet för att så småningom sikta mot en konsertklar produkt. 

Avancerade aspekter av musicerande innebär till exempel publikkontakt, känsloförmedling 

och klangbildning. 

   För att undersöka alternativa övningsmetoder både enskilt och i grupp utvecklade jag och 

Lindmossen en undersökningsmetod där vi använder oss av element ur flera kvalitativa 

forskningsmetoder; semistrukturerad observation och fenomenologisk analys, med 

aktionsforskningens principer som vetenskapsteoretiskt paraply. I Alternativa övningsmetoder 

för musiker – del 1 undersökte vi hur alternativa övningsmetoder, exempelvis mentalisering 

eller aktivt lyssnande, fungerar i musikalisk övning enskilt i grupp, samt tog fram ett förslag 

på upplägg av övningspass där de bäst fungerande övningarna inkluderas. Vi upptäckte även 



   

 

 

  

två zoner i vilka mentalisering är möjlig, där zon 1 fokuserar på detaljer och zon 2 på 

helhetsperspektivet. Denna studie kommer bland annat söka svar på hur långt man kan ta sig 

utan att ta hjälp av sitt huvudinstrument inför ett konserttillfälle och även om och hur man kan 

kontrollera eller påverka vilken zon man befinner sig i för att effektivisera mentalisering. För 

att undersöka hur man kan använda sig av dessa instuderingsmetoder i musikundervisning har 

jag även inkluderat två intervjuer med lärare som har erfarenhet av detta samt en intervju med 

en av dessa lärares elever. 



   

 

 

  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utforska hur man enskilt och i samspel med andra musiker kan 

öva utan sitt huvudinstrument på en högre nivå. Med andra ord undersöker vi hur man genom 

att använda sig av alternativa övningsmetoder kan jobba mot en konsertklar produkt. Förutom 

detta vill vi undersöka hur övning kan effektiviseras genom att titta närmre på hur zon 1 och 

zon 2 kan användas och kombineras för bästa resultat. Genom att se på egna och andras 

erfarenheter vill vi även undersöka hur vi som musiklärare konkret kan använda alternativa 

övningsmetoder som verktyg i undervisningen. 

• Hur kan musiker med hjälp av mentalisering och andra alternativa övningsmetoder, 

enskilt och i grupp utveckla sina musikaliska förmågor mot att uppnå en konsertfärdig 

nivå? 

• Är det möjligt att kontrollera eller påverka vilken zon man befinner sig i under 

mentalisering och hur kan man i så fall använda sig av och kombinera zonerna för att 

skapa en effektiv övning? 

• Hur kan musiklärare använda sig av mentalisering som verktyg i sin undervisning och 

vad kan det tillföra? 

  



   

 

 

  

3. Litteratur 

I följande kapitel presenteras litteratur inom området. Övningar som ingått i studien, 

forskning som ligger bakom dessa redogörs för och förklaringar ges till ämnesspecifika 

begrepp som används i rapporten. 

 

3.1. Alternativa övningsmetoder för musiker - del 1 

Inför rapporten Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1 (Lindmossen, 2021) 

undersökte Hannah Lindmossen och jag olika sätt att som musiker använda sig av 

mentalisering och andra alternativa övningsmetoder för att träna musikaliska färdigheter 

enskilt och i grupp utan att använda sina huvudinstrument. I rapporten presenterar 

Lindmossen också hur vi i studien kommit fram till att dessa metoder kan kombineras på ett 

bra sätt. Hon analyserar även resultaten av studien mot tidigare forskning och ger möjliga 

förklaringar till varför övningsmetoderna fungerat för oss. Denna första del av studien 

undersökte olika sätt att enskilt och som duo ta sig an för musikerna ny musik samt utveckla 

teknisk färdighet, tolkning och samspel. En slutsats som Lindmossen presenterar är att en del 

av de alternativa övningsmetoder vi använt oss av enligt vår erfarenhet till och med är mer 

effektiva än traditionella övningsmetoder. Hon sammanställer resultaten i en rekommendation 

i form av ett övningspaket: 

 

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! 

 



   

 

 

  

Lindmossen (2021, s. 65) 

 

Genom att följa denna form menar Lindmossen att man kan få ett komplett och fungerande 

övningspass.  

  

3.1.2. Zon 1 och zon 2 

Under den första delen av vår studie upptäckte vi två medvetandetillstånd inom vilka vi kunde 

genomföra mentaliseringsövningar. Vi valde att kalla dem för zon 1 och zon 2. Lindmossen 

beskriver i sin rapport att vi i zon 1 behövde styra varenda detalj i mentaliseringen för att 

skapa en tydlig och verklighetstrogen upplevelse. Hon beskriver att detta skedde på en högt 

medveten nivå och kunde upplevas som att rörelserna forcerades. För att skapa 

sinnesupplevelserna menar Lindmossen att vi aktivt behövde fokusera på att känna och rikta 

fokus mot alla delar av kroppen som vi ville inkludera i mentaliseringen. I zon 2 beskriver 

Lindmossen däremot att rörelserna skedde obehindrat och att vi instinktivt upplevde de 

sinnesintryck som rörelsen skapade. Istället för att rikta fokus menar hon att vi i zon 2 var 

inne i fokus och kände oss som ett med upplevelsen. Hon beskriver att medvetandet 

upplevdes som stilla och att vi var medvetna om hela kroppen samtidigt som en samlad 

upplevelse. Istället för att våra medvetanden var positionerade i huvudet, som i zon 1, menar 

hon att vi i zon 2 upplevde att våra medvetanden var utspridda i hela kroppen och att vi 

därmed var i full kontakt med våra kroppar. I zon 2 behövde vi alltså inte styra varenda detalj 

utan mycket skedde automatiskt, instinktivt. Lindmossen liknar intensiteten av upplevelsen av 

mentalisering av rörelser i zon 2 med att i mindfullness utföra rörelser fysiskt. Vi upplevde 

alltså sinnesintrycken i utförandet av rörelser i zon 2 mer intensivt än att de som uppstår när 

vi gjorde rörelserna fysiskt i en vanlig neutral sinnesstämning. Lindmossen sammanfattar: 

 
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. 

(Lindmossen, 2021, s.45) 

 

Lindmossen skriver att vi i den första delen av vår studie inte lyckades styra när vi var i zon 1 

respektive zon 2. Hon tillägger att det finns parametrar i mentaliseringen som vi inte kunde 

styra över när vi befann oss i zon 2.  Dessa saker noterar Lindmossen att vi ämnade fortsätta 



   

 

 

  

undersöka i fortsättningen av vår studie. Lindmossens hypotes är att en kombination av zon 1 

och zon 2 är ideal för att uppnå bästa resultat under mentalisering. 

 

3.2. Mentalisering 

Inom idrott anses mentalisering vara en av de mest framgångsrika metoderna som används för 

att stärka idrottarens prestation bland annat genom muskelminne, motorik och motivation 

(Mann i Hathaway, 2013). “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). Mentalisering, menar R. Suinn, doktor i psykologi, är en 

fungerande metod för att utveckla fysiska förmågor mentalisering (Singer et al., 1993). Vidare 

påvisar Suinn att det vid mentalisering genereras, med något lägre effekt, neuromuskulära 

reaktioner som är identiska med korresponderande fysiska handling (Suinn i Singer et al., 

1993). I en studie med 30 deltagare användes mentalisering som främsta träningsmetod för att 

utveckla atletiska prestationer. Efter fyra veckor visade resultaten en tydlig förbättring hos 

deltagarna som använde sig av mentalisering (Vergeer & Roberts, 2006). Verger och Roberts 

menar att effekterna av mentaliseringen till största delen var psykologiska, men att de fysiska 

effekterna kan ökas genom att i mentalisering av rörelser öka sinnesintryckens intensitet och 

tydlighet.  

   D.M.A. M. S. Freymuth (1999) definierar i sin bok Mental Practice and Imagery for 

Musicians – a practical guide for optimizing practice time, enhancing performance, and 

preventing injury mentalisering som ett mentalt utförande av en övning som engagerar ett 

eller flera sinnen till den grad att den som utför mentaliseringen upplever alla 

sinnesförnimmelser knutna till övningen. Det kan till exempel handla om att föreställa sig att 

man sjunger så att man hör sin egen röst, känner musklerna aktiveras eller känner bihålorna 

vibrera. Dr. i kiropraktik C. Hathaway som även har en kandidatexamen i “Corporate Fitness 

Science” och “Athletic Training” skriver “The more senses you are able to incorporate into an 

imagery session, the more powerful the image will work in your favor” (2013). Enligt 

Freymuth (1999) kan mentalisering gå ut på att återskapa ett minne eller en upplevelse 

alternativt att skapa en idealbild. Även när målet med mentaliseringen är att skapa en målbild 

grundas denna på erfarenheter, men man gör då förändringar eller för in nya element. De två 

mentaliseringstyperna kombinerar Freymuth i vad hon kallar en “Three-step practice loop” 

(se figur 2). I denna loop börjar man med att mentalisera en idealbild, sedan gör man 



   

 

 

  

övningen/rörelsen fysiskt och till sist återskapar man upplevelserna från det fysiska steget 

mentalt för att förstärka och befästa de nya kunskaperna. 

Figur 2: Three-Step Practice Loop (Freymuth, 1999, s. 26) 

 

3.4. Lär med kroppen, mimning och klapp 

Inom rytmikpedagogik närmar sig eleven ny kunskap på många olika sätt för att undersöka 

och utforska den. Nivbrant Wedin (2012) menar att variation i inlärningen är grunden i 

motoriskt lärande, snarare än repetition. Ett exempel Nivbrant Wedin tar upp handlar om att 

lära sig en svår rytm: “man [spelar] den inte bara massor av gånger. Istället närmar man sig 

rytmen på olika sätt, exempelvis med rörelse eller handklapp” (Nivbrant Wedin, 2012, s. 

219). I inlärningsprocessen engageras så många sinnen som möjligt för att vända och vrida på 

den nya kunskapen och se den från olika håll och synvinklar. Detta sätt att förhålla sig till ny 

kunskap är central för rytmikpedagogiken, vilken på så sätt inkluderar hela människans kropp 

i lärandet. 

   I en studie utförd av S. L. Ross (1985) jämfördes olika övningsstrategier. Trettio 

trombonstudenter delades upp i fem grupper där de övade på följande sätt: (1) enbart fysisk 

övning, (2) enbart mentalisering, (3) kombinerad fysisk övning och mentalisering, (4) 

mentalisering i kombination med mimning, (5) ingen övning alls (kontrollgrupp). Gruppen 



   

 

 

  

som kombinerade fysisk övning och mentalisering utvecklades mest, följd av gruppen som 

enbart övade fysiskt. På tredje plats kom gruppen som kombinerade mentalisering och 

mimning, vilken utvecklats betydligt mer än gruppen som enbart mentaliserade. Freymuth 

(1999) menar att kombinationen mellan mentalisering och mimning kan trigga det inre örat 

eftersom mentalisering ofta stärks och tydliggörs när det stöds av korresponderande rörelser. 

 

3.5. Spegelneuroner 

En spegelneuron är en neuron som aktiveras både när ett djur eller en människa utför en 

handling och när de observerar någon annan utföra den handlingen (Rizzolatti & Craighero, 

2004). Teorin associerad med spegelneuronerna kallas Motor Resonance Theory och menar 

att vid observation av andra som utför en handling registreras de motoriska mönster som 

ligger bakom handlingen ifråga i observatörens egna motoriska system (Rizzolatti et al. 2001; 

Rizzolatti & Sinigaglia 2016). Denna kongruens i neurologisk aktivitet menar Gazzola et al. 

är “A critical feature of the mirror system is the selective mapping of specific heard or seen 

actions onto the motor program for executing the same actions” (2006, s. 1826). Till viss del 

kan teorin därför innebära att hur observatörens motoriska system reagerar påverkas av hur 

likt hens system är gentemot den observerades. Rizzolatti & Arbib skriver att “individuals 

recognize actions made by others because the neural pattern elicited in their premotor areas 

during action observation is similar to that internally generated to produce that action” (1998, 

s.190). Detta påstående utmanas dock av att många fall av motorisk resonans skapar 

neurologiska reaktioner i observatören, vilka kan vara väldigt olika dem som sker i den 

observerade. En del forskare menar att den motoriska resonansen snarare handlar om 

neurologisk återanvändning än om registrering av motoriska mönster med likheter mellan 

aktörerna som grund (Gallese & Sinigaglia, 2018). Trots detta är de flesta forskarna överens 

om att motorisk resonans måste vara inom observatörens motoriska förmåga och att det därför 

är viktigt med praktisk erfarenhet och förtrogenhet med handlingen för spegelneuronernas 

funktion. 

   Forskning kring spegelneuroner har inte bara berört visuell spegling av motoriska system 

utan även auditiv hos både djur (Keysers et al. 2003; Kohler et al. 2002) och människor 

(Fadiga et al., 2002; Pizzamiglio et al., 2005). Liksom motorisk resonans speglar en handling 

som observeras visuellt kan den också spegla sådana som observeras auditivt. 

 



   

 

 

  

3.6. Jag 1 och jag 2 

Green och Gallwey menar att vi inom oss har två jag. De beskriver dessa i boken The inner 

game of music (1986). Det ena jaget, jag 1, är den delen av vårt medvetande som kontrollerar, 

styr och kommenterar. Det andra jaget, jag 2, är den del av oss som utför våra aktioner. Green 

och Gallway menar att båda dessa jag behövs när man övar. Jag 1 hjälper oss att analysera vår 

prestation och fokusera på spelteknik och olika detaljer, medan jag 2 hjälper oss att skapa 

olika tolkningar som gör musiken levande. Ofta, menar Schenck (2006), kan dock jag 1 

utgöra ett hinder för inlärning eftersom den ofta tar formen av en dömande röst och försöker 

kontrollera för mycket, vilket gör att man presterar sämre. Därför behöver man få jag 1 att 

släppa taget och låta jag 2 styra (Green & Gallwey, 1986; Schenck, 2006). Green och Gallwey 

skriver “When I try to succeed, I fail. When I’m given permission to fail, I succeed!” (s. 34). 

De menar att när man inte tänker i termer om rätt och fel utan låter sig vara närvarande i nuet 

så att jag 2, i form av exempelvis muskelminne, intuition och känslor, kan ta över och styra 

har man en större chans att lyckas. 

  

3.9. Sammanfattning 

I detta kapitel har den första rapporten studien genererat, Alternativa forskningsmetoder för 

musiker – del 1, förklarats. Tidigare forskning tagits upp inom områdena mentalisering, 

användning av kroppen i inlärningssyfte, spegelneuroner samt jag 1 och jag 2 för att ge en 

teoretisk bakgrund för studiens ämnesområde. Utifrån informationen i detta kapitel har vi 

även valt ut övningar som använts i studien. Forskningen som tagits upp här kommer även att 

tas upp och diskuteras tillsammans och mot studiens resultat. 



   

 

 

  

4. Metod och genomförande av studie 

I följande kapitel presenteras de metoder jag använt mig av i studien samt hur dessa 

applicerats/kombinerats. 

 

4.1. Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning handlar om att svara på frågorna av typen “Hur...?” och “Varför...?”. 

Forskarnas mål är att på djupet undersöka och förstå fenomenet de utforskar och forskningens 

generaliserbarhet väger därför inte lika tungt som i kvantitativ forskning. Ofta använder de en 

induktiv metod, det vill säga de låter resultatet utforma teorin. Kvalitativ forskning är flexibel 

och det finns utrymme för att ta emot oväntad information. Den kan dock kritiseras för att 

vara för subjektiv och därmed svår att generalisera och replikera. (Bryman, 2018). 

 

4.2. Metoder för datainsamling och analys 

Under denna rubrik presenteras de metoder som tillsammans utgjort denna studie. 

 

4.2.1. Autoetnografi 

Evokativ autoetnografi är enligt Holman Jones et al. (2016) en variant av etnografi där 

forskare använder egna erfarenheter och upplevelser av ett fenomen som verktyg i studien. En 

av autoetnografins nyckelprinciper är att lära sig genom att göra. Dock kan genomförandet av 

autoetnografiska undersökningar skilja sig enormt eftersom det är väldigt olika exakt hur en 

lär sig och hur en gör. Det forskare inom metoden gör likadant är att de samlar in data och tar 

anteckningar under studiens gång. Forskarna tar ofta inspiration från ett flertal källor när de 

utformar sina metoder och de använder ofta flera olika tillvägagångssätt inom en och samma 

studie. Det är inte ovanligt att forskarna improviserar fram, experimenterar med och ändrar på 

sina insamlings- och analysmetoder under studiens gång. I autoetnografiska rapporter saknas 

det ofta metodkapitel just av denna anledning. Om metoden beskrivs sker det oftast inbäddat i 

en narrativ text som presenterar resultatet. Vanliga metoder som inkluderas i autoetnografiska 

studier är att forskarna reflekterar kring sina egna eller andras upplevelser och erfarenheter, 

samt mer traditionellt och objektivt informationsinsamlande såsom genom observationer och 

intervjuer.  



   

 

 

  

   De forskare som använder en autoetnografisk metod anser för det mesta att dess 

metodologiska öppenhet är en av dess bästa egenskaper. Denna egenskap kan dock medföra 

svårigheter för oerfarna forskare som inte alltid förstår hur de ska kunna samla in tillräckligt 

med grundläggande data för att kunna skapa en helhetlig autoetnografisk bild. En del mer 

traditionella forskare anser att autoetnografiska studier brister i disciplin, rigorositet och 

stringens och menar att resultaten av dessa inte kan räknas som värdefull 

samhällsvetenskaplig forskning på grund av för låg validitet och reliabilitet. Detta har för 

många autoetnografer blivit en principfråga och de menar att deras mål är att på ett spännande 

och intresseväckande sätt förmedla sina resultat – inte att betona metodologiska 

tillvägagångssätt (Holman Jones et al., 2016). 

   En annan, nyare variant av autoetnografi är analytisk autoetnografi. Enligt Andersson 

(2006) är denna mer lik traditionell forskning och han menar att den har fem nyckelprinciper. 

1. Forskaren är även deltagare i undersökningen. 

2. Genom bland annat självmedveten själviakttagelse problematiserar forskaren hur hens 

koppling till studien påverkar dels studien och dels hen själv. Målet med 

själviakttagelsen är att jämföra sina uppfattningar och handlingar med andras och 

därigenom skapa en större förståelse för sig själv och andra. 

3. Forskaren behandlar personliga känslor och erfarenheter från studien som viktig data 

och använder denna för att skapa större förståelse för sammanhanget som observerats. 

Forskaren analyserar både sina egna och andras insikter och upplevelser samt 

diskuterar huruvida hens egna tankar om något har förändrats under studien. 

4. Till skillnad från evokativ autoetnografi där forskaren fokuserar endast på sina egna 

upplevelser jämför alltid analytiska autoetnografer sina egna upplevelser med andras 

eller med annan insamlad data. Andersson skriver “No ethnographic work—not even 

autoethnography—is a warrant to generalize from an ‘N of one.’”. Atkinson et al. 

menar att “We must not, lose sight of the ethnographic imperative that we are seeking 

to understand and make sense of complex social worlds of which we are only part (but 

a part nevertheless).” (Atkinson et al. i Andersson, 2006, s. 386).  

5. Förutom den evokativa autoetnografins mål att dokumentera personliga erfarenheter, 

ge en insiders perspektiv samt att skapa känsloreaktioner hos läsaren är målet för 

analytisk autoetnografi även “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.” (Andersson, 2006, s. 387). 

I denna studie är det den analytiska versionen av autoetnografi som används. 



   

 

 

  

 

4.2.2 Aktionsforskning 

Aktionsforskning passar när forskaren är ute efter att förändra något. Den “har två mål: att 

lösa ett problem för praktiker och att skapa ny kunskap.” (Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 79). 

När forskare och praktiker tillsammans utför ändringar i praktiken skapas kunskap om 

praktiken ifråga. Genom att sammanföra förändring och kunskap, reflektion och aktion, och 

praktik och teori strävar aktionsforskningen efter att hitta lösningar på människors problem i 

vardagen i samarbetet mellan forskare och praktiker. (Brinkkjær & Høyen, 2013). 

Aktionsforskning kan definieras enligt följande punkter: 

 

• 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 av aktionsforskningens huvudprinciper är att forskningsfrågorna och metoderna som 

används förändras under studien efter resultaten den genererar. Därmed bildas en utveckling i 

forskningens frågor och metoder, vilket i sin tur förändrar och utvecklar praktiken. Denna 

förändring alstrar därmed nya lösningar och kunskap att sedan appliceras på och användas i 

praktiken. Brinkkjær & Høyen (2013) framhäver hur det snarare än att rapportera resultatet, 

handlar om att bearbeta kunskapen och påpekar vikten av att både forskare och praktiker är 

“med i produktionen av denna förändring” (Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 84). 

   Aktionsforskning passar som vetenskapsteoretiskt paraply i denna studie eftersom jag, 

Zadera, och Lindmossen har fokus på att söka lösningar och alternativ för hur musiker kan 

öva enskilt och i grupp utan att ta använda sig av sitt instrument. 

 



   

 

 

  

4.2.3. Kvalitativ observation 

Strukturerad och ostrukturerad observation är två olika typer av observation som används 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Den förstnämnda innebär att forskaren utgår ifrån ett 

urval frågor som bestämts i förväg och som under observationen bockas av eller besvaras. 

Enligt Bryman (2018) kan strukturerad observation säkerställa att samanställningen av 

insamlad data också blir strukturerad och systematisk. Anteckningsstrukturen i denna 

observationstyp effektiviserar datainsamlingen, vilket frigör forskaren att vara mer närvarande 

och mottaglig för det som händer i observationen och kan på så sätt alstra rik data. En nackdel 

med strukturerad observation kan vara dess avsaknad av flexibilitet. Denna styvhet kan göra 

att oförutsedd, värdefull data inte observeras eftersom den inte passar in i den förutbestämda 

observationsmallen. 

   Den ostrukturerade observationen har, till skillnad från den strukturerade, målet att beskriva 

narrativt. Där finns ingen särskild observationsmall, utan forskaren antecknar och samlar in 

ner allt hen observerar. Dess styrka är att den har möjlighet att samla in förutsedd så väl som 

oförutsedd data under observationen, vilket ökar bredden och rikligheten i datan. Nackdelen 

med observationsmetoden är att mängden data begränsas av forskarens skrivvana och 

skrivhastighet, samt fokusförmåga. Eftersom observationstyper kan kräva mer detaljerade och 

utvecklade svar kräver den också mer tid i stunden, vilket kan resultera i att viktig data för 

studien inte fångas upp. Utöver detta innebär ostrukturerad observation också ett större 

efterarbete i analysen. 

 

4.2.4. Fenomenologisk observation och analys 

Fenomenologisk observation är en annan typ av kvalitativ observationsmetod. Fenomenologi 

är grekiska för “läran om det som visar sig” (Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 60) och går ut på 

att undersöka människans omedvetna praktiska kunskap och erfarenhet av världen. Ett jag-

perspektiv är därför nödvändigt. “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” (Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 59). Det är också i 

intersubjektiviteten (det flera personer har gemesamt) som vi människor förstår varandra 

(Brinkkjær & Høyen, 2013). Fenomenologi söker övertyga om existensen och karaktären av 

det fenomen som utforskas med hjälp av utförlig beskrivning. Vill forskaren vidare fördjupa 



   

 

 

  

sin kunskap tillåter denna observationstyp även att kommunicera med observationens subjekt 

(Claesson i Brinkkjær & Høyen, 2013). 

   Husserl, vilken också brukar kallas fenomenologins grundare, utarbetade fyra steg för att 

strukturera observations- och analysprocessen: steg 1 - epoché, steg 2 – fenomenologisk 

reduktion, steg 3 – strukturell beskrivning, och steg 4 – syntes (Brinkkjær & Høyen 2013). I 

första steget, epochén, lägger forskaren undan sina tidigare erfarenheter, förförståelser,  

kunskaper och relation till omgivningen för att kunna öppna upp för nya upplevelser och 

intryck, och på så sätt uppleva den utforskade fenomenet så fördomsfritt som möjligt. 

Forskaren tittar på fenomenet som om det var första gången hen upptäckte det, och det är i 

detta skede nya intryck, känslor, tankar och förståelser uppstår. Den fenomenologiska 

reduktionen, steg 2, liknar epochén i hur den åsidosätter tidigare erfarenhet och kunskap, men 

istället för att fokusera på enbart fenomenet fokuserar den mer på hur medvetandet uppfattar 

det som iakttas. I reduktionen riktar forskaren fokus på sig själv och reflekterar och iakttar 

vad som händer i medvetandet. Inom fenomenologin riktas ofta uppmärksamheten 

fenomenets olika aspekter och söker på så sätt beskriva fenomenets delar i detalj. Just i 

fenomenologisk reduktion använder forskare gärna metaforer. (Brinkkjær & Høyen, 2013). 

   Det tredje steget i Husserls fenomenologiska observations- och analysprocess är strukturell 

beskrivning. Där epoché och fenomenologisk reduktion på olika sätt beskriver fenomenet i 

vad det är, söker den strukturella beskrivningen svara på hur det uppstår eller förekommer. 

Steget innebär att få ny kunskap och förståelse genom att strukturellt beskriva vad forskaren 

upplever. Brinkkjær & Høyen (2013) menar att det kan struktureras och utföras efter 

nedanstående punkter: 

 

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 

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. 

(Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 72) 

  



   

 

 

  

På detta sätt kan forskaren reflektera kring fenomenets strukturella meningar, kontexter, samt 

universella strukturer och teman, och därigenom finna förklaringar och orsaker till fenomenet 

som studeras. 

   Fenomenologin söker att titta på ett fenomen i sin essens och skapa utarbetade 

beskrivningar som fångar hela fenomenet. Husserls fjärde och sista steg i observations- och 

analysprocessen är syntesen, i vilken all kunskap och förståelse från de föregående tre stegen 

slås samman i en beskrivning och framställning av hela fenomenet. Syntesen står dock endast 

för en eller ett fåtal forskares uppfattning och förståelse av fenomenet, och kan därför aldrig 

fullkomligt nå helhetsbeskrivningarna fenomenologin sträva efter. 

   Genom att använda Husserls fyra steg i den fenomenologiska observationen och analysen 

kan forskaren på ett systematiskt och genomgående sätt rikta sitt fokus mot ett fenomen och 

på djupet beskriva alla dess aspekter och karaktär såväl som orsaker till dess existens. Det 

finns alternativa inriktningar och metoder inom fenomenologisk forskning som dykt upp efter 

Husserl (Brinkkjær & Høyen, 2013), men i denna studie använder vi denna första modell av 

fenomenologi som inspiration till utformningen av vår observations- och analysmetod. 

 

4.2.5. Semistrukturerad intervju 

En strukturerad intervju kännetecknas av att forskaren på förhand fastställda frågor som ska 

ge svar på en bestämd frågeställning. Forskaren kan inte gå utanför ramarna och ta in oväntad 

information utan endast ta in den information som de planerat att samla in. Frågorna som 

ställs är samma till alla deltagare och informationen som samlas in ska helst gå att översätta 

till siffror eller annan form som är lätt att avkoda. Till skillnad från den strukturerade 

intervjuformen som ska generera kvantitativ och generaliserbar data innebär en kvalitativ 

intervju att forskaren är mer intresserad av deltagarnas personliga upplevelser, tankar och 

åsikter. Kvalitativa forskare tar gärna in oväntad information, ställer följdfrågor och 

undersöker fenomen mer på djupet. Kvalitativa intervjuer kan vara helt ostrukturerade och 

forskaren bestämmer då på förhand endast vilka teman hen ska undersöka och improviserar 

utefter dessa under intervjun. De kan också vara semistrukturerade. I dessa fall förbereder 

forskaren ett antal frågor i förväg, liksom den strukturerade intervjun, men begränsar sig inte 

under intervjun till endast dessa utan ställer gärna följdfrågor och undersöker saker närmare, 

liksom den ostrukturerade formen av intervju. Båda dessa senare former av intervju är alltså 

flexibla och kvalitativa. (Bryman, 2018) 



   

 

 

  

 

4.3. Design av studien 

I den undersökande delen av denna studie har jag, Veronika Zadera, tillsammans med Hannah 

Lindmossen använt oss av en metod som vi i autoetnografisk anda har utvecklat själva med 

inspiration från analytisk autoetnografi, aktionsforskning, semistrukturerad observation samt 

fenomenologi. Detta har vi i denna andra del av studien kompletterat med tre 

semistrukturerade intervjuer. Jag och Lindmossen är både forskare och deltagare i studien. 

För att registrera alla sinnesförnimmelser och intryck som vi fått under studien har vi fört 

observationsanteckningar löpande under övningspassen med en längre diskussion och analys 

vid passens avslut. På detta sätt försökte vi även reducera risken för partiskhet som kan uppstå 

mellan deltagare och insamlad data eftersom vi både är forskare och deltagare i studien. I 

denna analys har vi använt oss av ett fenomenologiskt tillvägagångssätt i form av en 

observationsmall (se bilaga 1) hämtad från Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1 

(Lindmossen, 2021). Övningspassen har ägt rum i lugn hemmamiljö där vi båda känner oss 

bekväma. För att kunna observera vår utveckling genom studien gjorde vi en videoinspelning 

av stycket i samband med det andra övningspasset. I slutet av observationsdelen framförde vi 

stycket vi studerat in under övningspassen, vilket också det spelades in på video. 

   För att söka svar på forskningsfrågan om hur musiklärare kan använda sig av mentalisering 

som verktyg i sin undervisning och vad det kan tillföra användes här semistrukturerad intervju 

som metod. Frågorna var anpassade efter de tre informanternas olika bakgrund och 

erfarenheter kring mentalisering i musikundervisning, vilket gav oss rik data om det ämne vi 

studerar. De förberedda frågorna finns att läsa i bilagorna 4-6. Eftersom en av informanterna 

undervisat mig i nästan tre år har vi även sökt ett yttre perspektiv på min egna utveckling 

under studiens gång. Detta genom att innan intervjun låta informanten titta på 

videoinspelningen som observationsstudien avslutades med samt anpassa intervjufrågor för 

att svara på frågan om vilken effekt studiens metod haft på mig som musiker. 

 

4.3.1. Urval 

Under denna rubrik presenteras valet av deltagare, material och övningar som använts under 

studiens gång, både i observationsarbetet och i utförandet av intervjuer. 

 



   

 

 

  

4.3.1.1. Deltagare 

För att utforska hur musiker med hjälp av mentalisering och andra alternativa 

övningsmetoder, enskilt och i grupp kan utvecklas mot en konsertfärdig nivå samt vilken roll 

mentaliseringszonerna kan spela i musikalisk övning hade vi två musiker som deltagare i 

observationsdelen av studien. Två deltagare möjliggör en mer djupgående kvalitativ studie 

tack vare det låga antalet samtidigt som det är det minsta antalet som krävs för att undersöka 

övningsmetoderna i grupp. De två deltagarna var vi själva, Veronika Zadera och Hannah 

Lindmossen. Studien kräver ett djupgående intresse samt omfattande förberedelsearbete på 

grund av den avancerade analysmetoden och eftersom vi själva är forskare i undersökningen 

har vi god kunskap om de processer som användes i studien. Genom att vara både forskare 

och deltagare kan vi förstå och använda den insamlade datan på ett mer djupgående sätt, 

vilket inte hade varit möjligt om vi hade tagit del av datan i andra hand. I dagens läge kan 

Lindmossen dessutom inte använda sig av fysisk övning på sitt instrument i någon större 

utsträckning och i vår duo har vi därför ett egenintresse att lära oss att använda alternativa 

övningsmetoder för att vidareutvecklas. 

   För att även utforska hur musiklärare kan använda sig av mentalisering som verktyg i sin 

undervisning har vi i intervjudelen av studien tre informanter med olika bakgrund och 

erfarenhet ur olika synvinklar. Eftersom en av dessa informanter även deltar som forskare i 

studien har deltagarna fått välja om de vill vara anonyma eller inte, vilket är varför vissa 

deltagare har fiktivt namn och vissa inte. Intervjudeltagarna är: 

 

• Anna-Lena Tideman: universitetslektor i sång och logoped, samt min nuvarande 

sånglärare sedan nästan tre år tillbaka. 

• Hannah Lindmossen: violinist, fiollärare samt musiklärare på grundskole- och 

gymnasienivå. 

• Kim: en anonym fiolelev till Lindmossen. 

 

Intervjufrågorna har framförallt utformats för att svara på rapportens tredje forskningsfråga. I 

intervjun med Tideman finns även en del tillagd för att få ett professionellt yttre perspektiv på 

vårt framförande samt min egna utveckling som sångerska under studiens gång. 

 



   

 

 

  

4.3.1.2. Stycken 

Under den första delen av denna studie – den del som utmynnade i rapporten Alternativa 

övningsmetoder för musiker del 1 – utforskades olika övningsmetoder i inlärningen av två 

irländska folkmelodier, arrangerade för violin och sång av Rebecca Clarke. Lindmossen och 

jag upplevde att stycket “I know where I’m goin’” är något mer varierat än det andra stycket 

och det innehåller element och partier som kräver god kontakt och samspel mellan musikerna. 

Därför valde vi att jobba vidare med “I know where I’m goin’” under denna andra del av 

studien där vi undersökt hur musiker enskilt och i grupp kan utveckla sina musikaliska 

förmågor mot en konsertfärdig nivå hjälp av mentalisering och andra alternativa 

övningsmetoder.  

 

4.3.1.3. Övningar till övningspassen 

Övningspaketet som Lindmossen presenterar i Alternativa övningsmetoder för musiker del 1 

(2021) (se avsnitt 3.1.) har vi, Zadera och Lindmossen, i denna studie valt att utgå ifrån under 

våra övningspass. Passen planerades och utformades strax innan genomförande och 

anpassades efterhand som deltagarna upptäckte ny information eller färdigheter. Övningar 

som använts under studien är hämtade ur Lindmossens rapport (2021) och är följande: 

 

• Kroppsskanning: En form av meditation för att släppa tankar på omvärlden och 

samla fokus inför passen. Övningen utfördes i början av varje pass. 

• Mentalisering av rörelser: En övning i mentalisering som också kan fungera som 

mental uppvärmning inför passen. Under övningen tränar utövaren på att genomföra 

en rörelse fysiskt och mentalt på olika sätt, samt träna på olika former av 

mentaliserisering såsom visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. För detaljer, se bilaga 2. 

Övningen utfördes varje pass i direkt anslutning till kroppsskanningen. 

• Mentalisering med och utan mimning: En övning där vi enskilt eller gemensamt 

mentaliserar i kombination med mimning eller enbart mentaliserar stycket vi studerar 

in. Övningen förekom under flera övningspass och utfördes på samma sätt som vi övar 

fysiskt på våra instrument, men i dessa fall utan dem. 

• Klappa stämmorna mot varandra: Övningen går ut på att vi mentaliserar musiken 

auditivt tillsammans och till den mentaliseringen klappar våra egna stämmor. 

Övningen fokuserar inte bara på rytmiken utan även stämmornas och styckets 

frasering och dynamik. 



   

 

 

  

 

I övningspassen inkluderades även en paus för att ge rum åt reflektion och diskussion kring 

erfarenheter och tankar som dykt upp i första delen av passet. Detta eftersom vi under 

Alternativa övningsmetoder för musiker del 1 upplevde att övningspassen genererade så rik 

data att vi behövde mer tid till att samla ihop den. 

 

4.3.2. Etiska överväganden och studiens giltighet 

I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer följts genom att vi i 

intervjudelen av studien använt oss av en samtyckesblankett. I denna blankett har 

informanterna fått ta del av information gällande deras deltagande i studien, samt fått ge sitt 

godkännande av den. Informanterna fick via samtyckesblanketten även ta ställning till 

huruvida de önskade vara anonyma eller ej. 

   Studien Alternativa övningsmetoder för musiker är en kvalitativ studie med två deltagare 

som medverkar i observationsdelen och tre deltagare i intervjudelen. Detta innebär att 

slutsatserna i denna rapport inte kan vara generaliserbara. Syftet med studien i stort är 

däremot att utforska fler sätt för musiker att öva och genom att titta på hur mentalisering 

fungerat för oss samt undersöka hur lärare kan använda sig av mentalisering kan vi diskutera 

möjligheterna med metoden i musikalisk övning. Eftersom vi själva, Zadera och Lindmossen 

är både forskare och deltagare i studien finns en risk för partiskhet, vilken vi försöker 

motarbeta med får metod influerad av fenomenologi och ingående gemensamma diskussioner. 

 

4.4. Sammanfattning 

Med inspiration från de kvalitativa forskningsmetoderna analytisk autoetnografi, 

aktionsforskning, semistrukturerad observation och fenomenologi har jag, Zadera, 

tillsammans med Lindmossen skapat en egen metod som vi har använt oss av i denna studie. 

Metoden har bland annat inneburit att jag och Lindmossen varit både forskare och deltagare i 

studien samt att vi gemensamt diskuterat och analyserat våra resultat i samband med varje 

övningspass. Det stycke vi använt oss av under studien är I know where I’m goin’, arrangerad 

av Rebecca Clarke. För att sammanfatta och utvärdera studiens resultat har jag vänt mig utåt 

till en sånglärare för ett tredje perspektiv på min utveckling. Slutligen har jag också utfört 

intervjuer för att undersöka mentaliseringens potential i musikundervisning. 



   

 

 

  

5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras och analyseras studiens resultat utefter frågeställningarna: 

 

• Hur kan musiker med hjälp av mentalisering och andra alternativa övningsmetoder, 

enskilt och i grupp utveckla sina musikaliska förmågor mot att uppnå en konsertfärdig 

nivå? 

• Är det möjligt att kontrollera eller påverka vilken zon man befinner sig i under 

mentalisering och hur kan man i så fall använda sig av och kombinera zonerna för att 

skapa en effektiv övning? 

• Hur kan musiklärare använda sig av mentalisering som verktyg i sin undervisning och 

vad kan det tillföra? 

 

Kapitlet är ordnat efter frågornas teman: mentalisering och alternativa övningsmetoder som 

verktyg, zon 1 och zon 2 i musikalisk övning samt mentalisering som verktyg i 

musikundervisning. 

 

5.1. Mentalisering och andra alternativa övningsmetoder 

Eftersom det var fyra månader sedan jag och Lindmossen övade tillsammans över huvud 

taget, ägnade vi en kort stund under vårt första övningspass åt att påminna oss om stycket. Vi 

lyssnade aktivt på en inspelning av stycket och följde med i notbilden, vilket gav oss ny 

inspiration till vår egna musikaliska tolkning. Vi utförde övningen klappa stämmorna mot 

varandra och upptäckte att vi inte längre hade samma starka samspel som senaste gången vi 

övade stycket. Samspelet och övningen i sig kändes ringrostig, men vi lyckades ändå jobba 

med parametrar som dynamik och rubato. När vi försökte mentalisera stycket med mimning 

tillsammans kände vi att vi hade ett tätt samspel rent rytmiskt, men saknade fortfarande den 

musikaliska kontakten vi haft tidigare. Vi kände båda att mimningen i övningen var en 

distraktion snarare än till hjälp, vilket inspirerade oss att prova att mentalisera stycket 

tillsammans utan att mima. För att kunna fortsätta leva oss in i musiken tillät vi oss att andas 

och röra oss med musiken. När vi provade att mentalisera stycket utan att mima våra stämmor 

upptäckte vi att vårt fokus blev mycket större samt att vi kunde börja etablera vårt samspel 

igen och utveckla det vidare. Under mentaliseringen utan mimning var vi, till vår förvåning, 

oerhört medvetna om varandra och våra stämmor. Vi upplevde tydligt när vårt samspel var 



   

 

 

  

bra och när det var sämre tänkte vi ofta tanken “är vi samtidigt nu?”, vilket vi för det mesta 

fick bekräftelse på att vi inte var nästa gång någon av oss andades. 

   Under det andra övningspasset utförde vi övningen mentalisering med mimning först 

gemensamt och därefter enskilt. Vi upplevde under båda delarna av övningen att tolkningen 

av stycket kändes oansträngd och intonationen kändes naturlig, vilket gjorde att de aspekterna 

inte krävde stor koncentration. Att tolkningen kändes oansträngd för oss båda beror på att vi 

övat mycket på det innan och pratat igenom det med stor noggranhet. Båda lade framförallt 

fokus på klangbildning och diktion respektive stråkteknik. När vi sedan skulle mentalisera 

och mima tillsammans igen efter den enskilda övningen upplevde vi mimningen som 

överflödig och valde att som föregående övningspass enbart mentalisera tillsammans. Den här 

gången upplevde vi övningen mer avspänd och naturlig. Muskelarbetet var mindre, mer 

avslappnat, och vi upplevde den andra som en del av oss själva, självklart och naturligt som 

vore den andra en egen kroppsdel. Vi kände starkt att vi var klara med stycket och bestämde 

oss därför för att spela in det på video. 

   Under inspelningen tyckte jag det kändes skönt att sjunga. Detta kan bero på att jag övat på 

diktionen och klangbildningen innan och att jag varit aktiv med sången på senaste tiden och 

övat i sopranläge. Jag upplevde att jag fick fokusera mer på andningstekniken nu än under 

mentaliseringen. Som tidigare kändes tolkningen fri och energi- och nervositetsmässigt 

kändes det ungefär som en konsert. 

   När vi spelade in stycket använde Lindmossen en sordin, men när hon tidigare mentaliserat 

stycket auditivt hade hon skapat en sordinfri klang, likt inspelningen av stycket som vi lyssnat 

på under vår instudering. Detta gjorde att klangbilden hon upplevde inombords inte stämde 

överens med den som skapades fysiskt, vilket störde hennes fokus under hela den första 

genomspelningen. Utöver detta var hon lite nervös, vilket i kombination med fokusstörningen 

gjorde att hon missade lite i starten av stycket. Efter ett par omtagningar släppte nervositeten 

lite och när vi tog om hela stycket en gång till var nervositeten på en bra nivå och hon visste 

vilken klang hon ville skapa med sordinen på. Hon hade alltså ändrat på sin auditiva idealbild, 

vilket gjorde att denna hjälpte henne att uppnå sitt mål istället för att hindra och distrahera 

henne. Detta ledde till att det mesta fungerade som det skulle. På den här svårighetsgraden av 

musik upplevde Lindmossen att, trots att hon inte övat på flera år, var intonationen lika säker 

nu som när hon varit på topp. 

   Vid inspelningen upplevde vi att vi kunde stycket tillräckligt bra för att med ett kort rep 

vara redo för konsert. Det sista repet innan konserten ansåg vi istället att det för nervositetens 



   

 

 

  

skulle vara bra att öva åtminstone till viss del praktiskt så att vi skulle känna oss bekväma och 

säkra med det praktiska. Detta också för att vi ville kunna göra exakt samma sak på konserten 

som vi gjort på genrepet och mentalisering är trots allt inte exakt samma sak som praktisk 

övning. Vi var helt tajta och det kändes naturligt och som om vi var en enhet, men inte som en 

extra kroppsdel. Kvaliteten på vårt utförande var för oss båda som nivån på ett sista rep innan 

genrep. Zadera ville jobba med sin andning och Hannah ville byta ut ett par stråk. Båda ville 

vi köra igenom stycket några gånger för att befästa kunskaperna ordentligt. 

   Under vårt tredje övningspass ville vi prova att börja direkt med övningen mentalisering 

utan mimning, men det visade sig att mimningen var nödvändig eftersom vi inte var helt ense 

om tempot. Vi kände båda frustration när vi utan mimningen försökte hitta varandra och 

skapa ett gemensamt tempo. Vi visste ungefär var den andra befann sig, men lyckades inte 

foga oss samman. Detta berodde förmodligen på att vi började direkt med mentalisering utan 

mimning utan att göra någon annan övning först där vi etablerat ett gemensamt tempo. När vi 

väl hade skapat ett gemensamt tempo flöt allt på mycket bättre. Vi lyssnade därefter på 

inspelningen vi gjort under föregående övningspass och bedömde att vi inte var riktigt klara 

med stycket än. Under det här passet bestämde vi ett sista inspelningsdatum, ungefär en vecka 

framåt, för att ha en fast punkt att sikta mot. Inför den satte vi några individuella musikaliska 

mål, till exempel att jobba med mer kropp i tonen eller mjukare övergångar i ackorden. 

   Även i det fjärde övningspasset använde vi oss av mentaliseringsövningen, men den här 

gången först med och därefter utan mimning. I början var jag lite distraherad och frånvarande 

från övningen, men i den andra genomspelningen var koncentrationen bättre. Däremot 

gäspade jag flera gånger, vilket tog mig ur fokus och tvingade mig att börja med 

koncentrationen på nytt. Eftersom övningens karaktär omfattar väldigt många parametrar blev 

min tolkning av stycket lidande. Jag fokuserade på att kontrollera de detaljer medvetandet 

hann uppfatta och fokusera på, men förlorade helhetsbilden och detaljerna medvetandet inte 

hann uppfatta. I det här fallet förlorade jag delar av den auditiva mentaliseringen, vilken 

kändes suddig och ibland avlägsen. Lindmossen lade till ett rubato och ville spela en del toner 

mer målande, som ett vattenfall. Vidare observerade hon stråkfördelning och klangbildning 

genom hela stycket samtidigt som hon lade en del fokus på att utforma mjukare ackord. 

   Det femte övningspasset blev det sista repet innan genrepet inför inspelningen, vilket vi 

också upplevde det som, och utfördes i en större ensemblesal på Musikhögskolan i Malmö. Vi 

mentaliserade stycket två gånger tillsammans och den andra gången mentaliserade vi även en 

publik vi spelade för. Vi pratade även om publikkontakt och presentation av stycket. 

Mentaliseringen fick stundvis ta plats i rummets akustik och bytet till en större sal tyckte vi 



   

 

 

  

båda var skönt. Lindmossen fokuserade på att få till sordinljudet så rummets akustik 

påverkade inte hennes mentalisering särskilt mycket. 

   Slutligen var det dags för en sjätte och sista gång att ses, den här gången i form av genrep 

och därefter inspelning. På genrepet musicerade vi fysiskt. Vi värmde upp oss själva och 

instrumenten en kort stund, innan vi spelade igenom stycket två gånger – en gång med sordin 

och en gång utan. Vi bestämde oss därefter för att inte använda sordin på inspelningen. 

Hannah spelade starten några gånger till för att bli av med spänningar, sedan spelade vi in 

stycket som om det vore ett framförande. Det kändes bra för oss båda och vi uppfattade det 

som ett lyckat avslut på studien. Inspelningen skickades därefter till en av våra informanter i 

intervjudelen av studien, Anna-Lena Tideman, för att få ett perspektiv utifrån på framförandet 

och min egna utveckling som sångerska genom mentaliseringsmetoden. 

 

5.1.1. Tideman om vårt framförande 

Tideman beskrev under intervjun att hon när hon tittade på vår inspelning lagt märke till att 

jag och Lindmossen efter en kort stund i början av stycket då vi inte var riktigt på samma 

våglängd “smälte ihop” samspeltmässigt. Hon beskrev att jag i början verkade lite 

frånvarande och nervös, och Lindmossen lite för stark, men när vi smälte samman med 

varandra tyckte hon att jag presterade bättre än vanligtvis. Skillnaderna i mitt framförande 

beskriver hon som större inlevelse, glädje, interpretation och musikalisk övertygelse. Klangen 

var mer fokuserad och varmare och hon uppfattade större engagemang i såväl den egna 

känslan som i berättandet. Hon upplevde också en större kroppslig och medveten närvaro hos 

mig. Hon kommenterade att jag för det mesta skapade en “fin helhet” med Lindmossen. 

Tideman menar att instuderingsmetoden haft en positiv inverkan på mitt framträdande. Hon 

uppfattade att mitt fokus låg på känslor och kommunikation i tolkningen och berömde min 

klang och kroppsuppfattning. 

 

5.2. Zon 1 och zon 2 i musikalisk övning 

Under vårt första övningspass i denna andra del av studien kände vi oss i början lite avskilda 

från upplevelsen under förövningen mentalisering av rörelser, men efter att ha visualiserat en 

bild till rörelserna gick mentaliseringen lite bättre. Vid ett tillfälle kunde jag till och med styra 

lite grand vilken zon jag var i; genom att slappna av kunde jag komma in i zon 2. Det kändes 

som att luta sig tillbaka. Vi var båda mer avslappnade nu än vi varit i slutet av höstterminen. 

När vi sedan övade på musicerandet fick vi snart en känsla av att mimningen var överflödig. 



   

 

 

  

Vi testade att mentalisera ihop utan att mima ord och stråk. Vi endast andades med musiken 

och tillät oss att svänga med musiken. Fokusnivån sköt i höjden och vi båda upplevde det som 

om vi befann oss i en gemensam zon 2-bubbla. Vi kände varandra tydlig och var mycket 

samspelta trots att vi inte på ett medvetet plan kunde se var i musiken den andra befann sig 

mellan andningarna. Det fanns några undantag då vi tänkte tanken “är vi samtidigt nu” och 

zon 2 blev mindre tydlig och när nästa andning kom så fick vi bekräftelse på att vi mycket 

riktigt inte var tillsammans, men förutom det hade vi en mycket nära kontakt med varandra 

och var helt inne i zon 2. 

   Under vårt andra övningspass upplevde jag att det kändes bättre att vara i zon 1 än det gjort 

under den tidigare delen av studien. När jag provade att släppa på spänningar i musklerna och 

mentalisera mitt medvetande i benet som rörde sig kom jag närmare zon 2. Dock kändes 

rörelsen avlägsen och längre bort från kroppens centrum, som om kroppen från höften och 

neråt nästan var lite avskilda från överkroppen. Lindmossen fokuserade på helhetsupplevelsen 

och flödet i rörelsen för att komma in i zon 2. Hon lyckades få till detta, men upplevde att hon 

var avskärmad från upplevelsen när hon var i zon 2. Det kändes inte lika starkt som att göra 

rörelsen fysiskt. Upplevelserna var desamma som för fysiska rörelser fast “bleka”. Hon 

provade att i zon 1 fokusera på magmusklerna och fick då känslan att bli stark och tydlig, men 

när hon övergick till att fokusera på helheten och gå in i zon 2 bleknade upplevelsen igen. 

   Vi båda upplevde det som om vi separerade oss från vår fysiska kropp i när vi övade på 

mentalisering under det tredje övningspasset. Det var som om jaget som utförde rörelserna 

befann sig ovanför eller vid sidan om oss. Vi kände rörelserna och sinnesförnimmelserna i 

detta andra jag; på ett märkligt sätt särskiljt från det fysiska jaget. Sinnesförnimmelserna 

upplevdes således inte lika starkt som vid fysisk rörelse. Medvetandet fanns alltså kvar i det 

första, fysiska, jaget som “tittade på” det mentaliserade jaget (lägg märke till att hela 

övningen utfördes med ögonen stängda). Det var lite som om sinnesförnimmelserna var 

dimmiga – som när en närsynt person inte har på sig sina glasögon – fast inte bara visuellt 

utan för alla sinnesförnimmelser. Dock fick Lindmossen en tydlig känsla av att den andra 

kroppen (den hennes medvetande inte befann sig i) befann sig till vänster trots att det var den 

fysiska kroppen som var den som var till vänster. Detta tyder på att hon till viss del trots allt 

lyckades placera sitt medvetande i den mentaliserade kroppen. I efterhand uttryckte hon att 

hon trodde att hennes medvetande delades mellan de två kropparna och att vilken av dem hon 

“var mest i” växlade lite. Hon strävade efter att placera medvetandet i den mentaliserade 

kroppen, men kände tydligt när hon istället “tittade på” den mentaliserade kroppen från den 

fysiska kroppen. Jag tyckte mig uppleva sinnesförnimmelserna i min egen fysiska kropp 



   

 

 

  

samtidigt som jag, liksom Lindmossen, fick en visuell mental bild av mig själv. Jag såg det 

mentaliserade jaget rakt underifrån, svävande en liten bit ovanför min fysiska kropp. 

Kinestetiskt, taktilt och auditiv befann jag mig nästan alltid i min fysiska kropp, men ibland 

upplevde jag kinestetiska sinnesintryck i den visualiserade bilden ovanför, snarare än i mitt 

fysiska jag. Visuellt var det för mig alltid den mentaliserade kroppen som rörde sig. Den 

fysiska kroppen hängde med på det visuella tillsammans med den mentala i korta stunder 

ibland, men aldrig utan att även den mentaliserade kroppen också rörde sig.  

   Vad gäller zonerna under det tredje övningspasset upplevde jag att det var lättare att vara i 

zon 2 med den snabba rörelsen jämfört med samma övning under tidigare övningspass. 

Kanske berodde detta på att jag fokuserade på flöde både när jag gjorde rörelsen fysiskt och 

när jag gjorde den mentalt. Den långsamma rörelsen fick mer flöde när jag lade till en mental 

bild. Flödet hjälpte mig att gå in i helhetsbilden i mentaliseringen, vilket gjorde att jag kom in 

i flow och stundvis även in i zon 2. Lindmossen fokuserade på att skapa en helhetsupplevelse 

och lyckades delvis med det, men i och med att hon upplevde sinnesförnimmelserna som 

dimmiga är hon motvillig att kalla det zon 2 även om det inte heller riktigt var zon 1. Att 

lägga till en mental bild kände vi båda gjorde att den fysiska rörelsen upplevdes mer konkret 

och lättare att utföra. Att utföra sit-ups kan vara tungt, men den mentala bilden gjorde det 

lättare; som om vi fick hjälp att utföra rörelsen. 

   När vi övade på musiken upplevde vi båda att vi under hela övningen befann oss i zon 2. Vi 

var alltså helt inne i fokus och ett med upplevelsen. Det kändes naturligt och oansträngt att 

hamna i zonen, vilket kan bero på att vi behövde vara i just zon 2 för att klara av uppgiften; i 

det här fallet mentalisering samt mentalisering med mimning. Vi fokuserade inte på hur vi 

skulle göra uppgiften utan på att göra den. Allting kändes som en enda samlad upplevelse och 

medvetandet var stilla och befann sig ute i kroppen och vi behövde inte rikta vårt fokus från 

huvudet mot alla detaljer för att skapa helheten. Vi behövde alltså inte kontrollera alla 

detaljer, men vi kunde ägna mer uppmärksamhet åt enskilda detaljer när vi ville det. Detta 

utan att lämna zon 2. Vi kunde förflytta vårt medvetande till den kroppsdel vi ville 

uppmärksamma lite extra och fortfarande känna resten av kroppen. Detta gjorde att vi kunde 

skapa större detaljrikedom i mentaliseringen av de aspekter som vi ville utveckla och 

samtidigt behålla den kinestetiska kontakten med resten av kroppen. Vi erfor att upplevelsen 

av mentaliseringen fördjupades ytterligare när vi i zon 2 fokuserade på detaljer. Vi upptäckte 

att vi kunde kontrollera de detaljer vi fokuserade på. Vi insåg att vi kunnat det innan också, 

men inte lika bra och vi hade inte tänkt på det i relation till zonerna innan. Vi identifierade att 



   

 

 

  

jag 1 var aktivt och hjälpte oss att justera detaljerna. Det var alltså möjligt för oss att använda 

oss av jag 1 och vara i zon 2 samtidigt. 

   Upptäckterna vi gjorde under det tredje övningspasset (angående att fokusera på uppgiften 

snarare än zonen för att komma in i zon 2) hjälpte oss under det fjärde övningspasset att 

lättare hitta in och stanna i zon 2. Vi fokuserade på att göra rörelserna mentalt och inte lika 

mycket på hur vi åstadkom detta. Vi båda började i zon 1, Lindmossen främst med jag 1 och 

jag främst med jag 2, och när vi hade identifierat alla detaljer och fått dem att fungera mentalt 

gick vi så småningom gradvis över till zon 2. Jag konstaterade att jag 1 störde mig i zon 2 

eftersom jag när jag började analysera detaljerna i utförandet av den fysiska respektive den 

mentaliserade rörelsen och hade en tendens att stundvis hamna i zon 1, framförallt i samband 

med appliceringen av den mentala bilden på den snabbare rörelsen. Vid ett tillfälle började 

Lindmossen analysera och jämföra upplevelsen hon hade i stunden med upplevelsen hon haft 

under föregående övningspass. Hon konstaterade att dimmigheten hon känt i upplevelsen 

under det förra övningspasset inte var närvarande idag. Nu kände hon alla sinnesupplevelser 

tydligt. När hon fokuserade på hur det kändes i nuet kändes allting tydligt, men när hon 

fokuserade mer på tidigare upplevelser blev upplevelsen i nuet dimmigare. Även om det var 

jag 1 som genomförde denna analys och upplevelserna i nuet stundvis blev dimmiga åkte hon 

inte ur zon 2. Hon kunde alltså jobba med jag 1 och samtidigt vara i zon 2. 

   När vi under det fjärde övningspasset övade på stycket med mentalisering och mimning var 

jag under den första genomspelningen smått distraherad och frånvarande. Under den andra 

genomspelningen var koncentrationen bättre, men jag befann mig i zon 1 och jag 1 var fullt 

aktiv. Mitt medvetande var upptaget med detaljer och mitt fokus låg på att utföra dessa 

detaljer. Utöver detta gäspade jag många gånger, vilket fick mig att tappa fokus och tvingade 

mig att “börja om” med koncentrationen. Eftersom övningens karaktär omfattar väldigt 

många parametrar blev min tolkning av stycket lidande. Jag fokuserade på att kontrollera de 

detaljer mitt medvetande hann uppfatta och fokusera på, men förlorade helhetsbilden och de 

detaljer jag inte hann med såsom delar av den auditiva mentaliseringen, vilken kändes suddig 

och ibland avlägsen. Genom denna erfarenhet upptäckte jag att jag kan öva musik genom 

mentalisering och mimning i zon 1, även om det är betydligt mindre effektivt än när jag är i 

zon 2. Lindmossen befann sig under övningen i zon två och fokuserade på detaljer i 

utförandet av musiken med hjälp av jag 1, precis som under föregående övningspass. Hon 

lade till exempel till ett rubato i den andra halvan av stycket och för att framhäva sin tolkning 



   

 

 

  

att tonerna bildar ett vattenfall. Vidare fokuserade hon på att skapa mjuka ackord och hon var 

uppmärksam på stråkfördelningen och klangbildning genom hela stycket. 

 

5.3. Mentalisering som verktyg i musikundervisning 

Under intervjun med Lindmossen berättade hon att hon använder mentalisering på två olika 

sätt när hon jobbar på tekniska utmaningar med sina elever. Den ena övningen hon gör med 

dem är mentalisering med mimning. Detta använder hon i samband med att eleverna ska öva 

på intonation, både i enklare och i svårare stycken med olika tekniska utmaningar. Det andra 

sättet hon använder mentalisering i sin undervisning är att hon instruerar eleverna att 

mentalisera en bild medan de spelar fysiskt. Hon gav ett exempel: 

 

Ett exempel är en elev jag jobbar med att vara mjukare i stråkhanden. Jag bad 

henom att mentalisera att hen höll i en tvättsvamp eftersom en tvättsvamp är 

någonting som de flesta kan relatera till hur det känns. En tvättsvamp är mjuk och 

för att ha kontakt med alla fingrarna i tvättsvampen måste man ha ett visst tryck 

samtidigt som man inte ska trycka för hårt eftersom tvättsvampen då trycks ihop 

helt. När eleven genom mentalisering skapar känslan av att hålla i en tvättsvamp 

tar det bort spänningar i de fingrar som håller för hårt och ökar kontakten med dem 

som inte har tillräckligt med kontakt med stråken. Övningen skapar en helt ny 

känsla i handen och hens stråkhand har blivit mycket mer flexibel sedan hen 

började göra övningen. Dessutom har den öppnat upp hans klang på ett helt nytt 

sätt. Klangen har blivit större, friare och klarare. 

(Lindmossen, 2021-02-27 14:45) 

 

Eleven själv, Kim, uttrycker att det är bättre ju enklare bilder eller känslor hen får att tänka på. 

Hen menar att hen är ute efter en enda samlad bild av allt som ska göras och att hen genom att 

“bli” bilden hittar fram. Hen berättar att hen tidigare försökt tvinga strängen att svänga, men 

att hen nu genom att föreställa sig att han håller i en tvättsvamp lärt sig att inte kväva strängen 

och att klangen därigenom blivit bättre. (Kim, 2021-02-28 12:15) 

   Gällande mentalisering som verktyg för övning av intonation beskriver Lindmossen sitt 

tillvägagångssätt i undervisningen på följande sätt: 

 

När jag jobbar med intonation med mina elever låter jag dem först identifiera hur 

det känns när fingrarna sätts på rätt ställe. Sedan instruerar jag dem att lägga undan 

fiolen och med hjälp av mentalisering och mimning återskapa känslan av hur de 

sätter fingrarna på exakt rätt plats. Om det är en lägeväxling med i passagen ber jag 

dem att mentalisera hur det känns under förflyttningen och när de hittar rätt plats 

på greppbrädan. När de har gjort mentaliseringsövningen får de återigen ta upp 

fiolen. Min instruktioner till dem då är att fokusera på att återskapa känslan de hade 

när de gjorde övningen mentalt och lita på att handen och fingrarna hittar rätt 



   

 

 

  

platser automatiskt. Jag märker direkt när eleverna börjar tänka för mycket på 

fingrarnas placering genom att intonationen genast blir sämre och att de blir mer 

osäkra. Så länge eleverna fokuserar på känslan de haft när de gjorde övningen 

mentalt och litar på att fingrarna nu kan hitta rätt presterar de betydligt bättre än de 

gjort innan. Det låter bättre och de spelar med större säkerhet. 

(Lindmossen, 2021-02-27 14:45) 

 

Kim håller med om att övningen ger positiv effekt. Hen berättar att det kändes ovant och 

främmande första gången hen gjorde övningen, men att hen till sin förvåning upptäckt att “det 

blir bättre när man inte tittar utan allting finns i huvudet. [Att öva på] den här finmotoriken 

eller avståndet mellan fingrarna - det kan man lika gärna göra utan instrumentet, konstigt nog. 

Så jo, det har hjälp mig.” 

   Lindmossen har gjort mentaliseringsövningar med tre elever mellan 10- och 50-årsåldern 

och hon har hittills inte upptäckt några större skillnader i resultat av övningarna som hon kan 

koppla till elevernas åldrar. Hon har märkt att hennes elever lär sig snabbare när hon 

kombinerar mentalisering av olika sinnesförnimmelser, såsom i exemplet med en tvättsvamp, 

med mer traditionella övningsmetoder. Intonationsövningen med mentalisering och mimning 

gör att eleverna slutar tveka, vilket förbättrar deras musicerande. De blir säkrare och spelar 

med större övertygelse. 

   När Lindmossen får frågan om hon har några rekommendationer för lärare som vill använda 

mentalisering i sin undervisning svarar hon att det självfallet är viktigt att först lära sig att 

behärska teknikerna själv. Sedan är det fördelaktigt att börja med en kort och enkel övning 

såsom intonationsövningen. Hon påpekar att det är viktigt att vara extra tydlig med vad 

eleverna ska göra eftersom övningen förmodligen är mer abstrakt än vad de är vana vid. Hon 

brukar betona för sina elever att de ska sträva efter att det ska kännas lika verkligt när de gör 

en övning mentalt som när de gör den fysiskt. Sedan framhäver hon att de endast ska fokusera 

på att återskapa de sinnesupplevelser som de haft när de gjort övningen mentalt, när de 

återigen gör övningen fysiskt och att de bara ska lita på att fingrarna då kommer att hitta rätt 

själva. När eleverna litar på sina fingrar och inte försöker styra dem - då fungerar det, menar 

hon. Till sist poängterar hon att det är viktigt att göra eleverna uppmärksamma på vinsterna 

och sin egen utveckling för att de ska uppleva tjusningen med övningen och vilja fortsätta 

jobba på liknande sätt. 

   Tideman svarar på frågan om hur hon använder mentalisering som verktyg i sin 

undervisning och vilka effekter hon sett av att använda metoderna på följande vis:  

 



   

 

 

  

Mentalisering kommer in då och då. Själv arbetar jag dock med det i min sång. 

Mentalisering ger en ny och tydligare känsla av kommunikation. Egentligen inte 

ny, men annorlunda, mer direkt till musiken. Teknikfokus får vika för 

interpretation och samspel. (Tideman, 2021-03-17 12.34) 

  

Tideman är av åsikten att mentalisering är en viktig teknik och kunskap i musik på alla 

stadier. I undervisningen uttrycker hon att läraren “måste finna olika vägar och kanaler för 

olika ålderskategorier”. Hon menar att teknik och tankar kring framförandepraxis lätt får all 

fokus i äldre åldrar och att mentalisering därför bör införas redan i tidiga åldrar. Tideman har 

arbetat med mentalisering och förberedande sådan, i form av mental träning, känslor, 

avslappning och fokus på olika sinnesintryck och sinnen i interpretation, i skolåldrarna. Själv 

har hon även arbetat med utanför-kroppen-upplevelser. Hon har en stor erfarenhet av att 

arbeta med gosskörer och har använt sig av mentalisering med bland annat interpretation och 

teknik i fokus. Ett exempel Tideman tog upp är att körledaren ger ton till en visa som kören 

kan och därefter dirigerar sångarna, vilka tillsammans mentaliserar visan. Är det en kort och 

enkel visa går det att öva intonation genom att kören sedan mentalt ska höja eller sänka ett 

halv tonsteg och därefter mentalisera visan därifrån. Tideman påpekar att det kan vara väldigt 

koncentrationskrävande för nybörjare och tillägger att mentalisering trots allt handlar om 

koncentration och gehör. Till lärare som vill använda sig av mentalisering i sin undervisning 

rekommenderar hon “att först arbeta på sin egen mentalisering och finna vägar och intresse. 

Att känna av hur olika individer och olika åldersgrupper tar till sig begreppet mentalisering.” 

Hon anser att mentalisering är en “jättebra metod att fördjupa sitt musikaliska och 

inlevelsemässiga fokus. Kanske även inlärningsmässiga.” (Tideman, 2021-03-17 12.34). 

 

  



   

 

 

  

6. Diskussion och slutsatser 

I följande kapitel diskuteras resultaten av studien i relation till en del av den litteratur som 

finns inom området. Här presenteras även de slutsatser som studien genererat. 

 

6.1. Alternativa övningsmetoder och deras effektivitet på 

musikalisk övning 

Under mentaliseringen under passen, med och utan mimning, upplevde vi nästan alltid att vi 

befann oss i zon 2: ett med upplevelsen och fullt närvarande i fokus. Vi erfor att vi naturligt 

hamnade i zon 2 och fokuserade på att göra snarare än hur vi skulle göra. Denna relation till 

zon 2 kan kopplas till relationen till jag 2 vilket Gallwey menar uppnås genom att man bara 

gör utan att fokusera på detaljerna i hur det ska göras (Green & Gallwey, 1986). Under 

mentaliseringen utan mimning upplevde vi även oss två som en enda enhet när vi befann oss i 

zon 2 – som om våra medvetanden var ett. Denna upplevelse kan vara en effekt av 

spegelneuronernas verkan eftersom dessa aktiverar samma neurologiska reaktion när man ser 

någon annan utföra en rörelse som när man utför rörelsen själv (Fadiga et al., 2002; Gallese & 

Sinigaglia, 2018; Gazzola et al., 2006; Keysers et al. 2003; Kohler et al. 2002; Pizzamiglio et 

al., 2005; Rizzolatti & Craighero, 2004; Rizzolatti et al. 2001; Rizzolatti & Sinigaglia 2016). I 

och med att vi var mycket medvetna av varandras rörelser och kunde känna av dem inom oss 

själva kunde vi komplettera dessa med våra egna rörelser och känna dessa två kombinationer 

av rörelser som en samlad enhet. 

   En ny upptäckt vi gjort i den här delen studien angående zonerna är att vi kan befinna oss i 

zon 2 och ändå använda jag 1. Utifrån detta resultat vill vi nu omformulera en del av 

skillnaderna mellan zon 1 och zon 2 som vi definierat i den första delen av studien. Efter det 

tredje övningspasset konstaterade vi att vi kunde fokusera på detaljer i zon 2 utan att förlora 

helhetsmedvetenheten. Vårt medvetande kunde vara utspritt i kroppen och vi kunde skapa en 

högre koncentration av medvetande i ett ställe och därmed skapa en fokuspunkt. Detta gav oss 

en större detaljrikedom i mentaliseringen av de aspekter som vi ville utveckla samtidigt som 

vi kunde behålla den kinestetiska kontakten med resten av kroppen. Att fokusera på och 

kontrollera detaljer i zon 2 kan vi nu dra slutsatsen för oss gav den mest effektiva övningen. 

   Till skillnad från vad Lindmossen skrev i Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1 

upplevde vi under övningspass nummer tre i denna del av studien ingen svårighet i att hitta in 

och stanna kvar i zon 2. Det kändes naturligt och oansträngt att hamna i zon 2, vilket kan bero 



   

 

 

  

på att vi behövde vara i just zon 2 för att klara av uppgiften (mentalisering samt mentalisering 

med mimning). Vi fokuserade inte på hur vi skulle göra uppgiften utan på att göra den, det 

vill säga att vi använde oss av jag 2 (Schenck, 2006; Green & Gallwey, 1986), vilket hjälpte 

oss in i zon 2. Att göra övningen i zon 1 hade varit väldigt svårt och kanske till och med 

omöjligt. Skillnaden i utförandet kan vara vad som tillät oss att enkelt komma in i zon 2, vi 

fokuserade på att utföra uppgiften snarare än på att komma in i zon 2. Tidigare kan det ha 

handlat om att vi fastnat i försök att med hjälp av jag 1 komma in i zon 2 (Schenk, 2006; 

Green & Gallwey, 1986), vilket inte har fungerat för oss. Eftersom vi nu istället fokuserade på 

att bara göra tillät vi jag 2 att ta över utförandet. Med jag 2 vid styret kom vi in i zon 2 

eftersom uppgiften krävde den zonen. När senare jag 1 var aktiv i zon 2 störde det oss inte 

den här gången, då jag 1 fokuserade på detaljerna i mentaliseringen och inte detaljerna i 

utförandet av mentaliseringen. 

   Tideman, min sångpedagog, kommenterade slutresultatet med att när vi smälte samman i 

framförandet av stycket presterade jag bättre än vanligtvis. Med hjälp av våra egna 

upplevelser och utifrån Tidemans kommentarer kan vi bygga vidare på Lindmossens positiva 

resultat kring alternativa övningsmetoder för musiker (Lindmossen, 2021). Slutsatsen är att 

mentalisering med och utan mimning samt att klappa stämmorna mot varandra kan vara en 

effektiv övningsmetod för musiker att använda för att utveckla musikaliska förmågor från a 

prima vista fram till konsertfärdig nivå. 

   Genom att byta övning under övningspassen när vi upplevde att vi inte fick ut något mer av 

den i stunden fick vi variation, vilket hjälpte oss att lära oss ännu mer. Repetition av en 

övning menar vi är bra så länge övningen ger något, men därefter är de dags att byta och som 

Nivbrant Wedin framhåller: variera sig (Nivbrant Wedin, 2012). 

   Hypotesen från Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1 (Lindmossen, 2021) var att 

en kombination av zon 1 och zon 2 är idealisk. Vi kan nu bekräfta denna hypotes i vårt fall 

och tillägga att zon 2 med fokus på detaljer för oss varit det mest idealiska tillståndet för 

övning av musik. 

 

6.2. Alternativa övningsmetoder i musikundervisning 

Mentalisering kan användas i musikalisk undervisning och ge goda resultat. Studiens resultat 

visar bland annat exempel på användning inom enskild undervisning. Tideman använder 

framförallt mentalisering i sin egen instudering av sång för att arbeta med interpretation av 

och kommunikation med musiken. Lindmossen berättar om hur hon med framgång använt sig 



   

 

 

  

av mentalisering i undervisningen, bland annat i kombination med mimning och hennes elev 

Kim bekräftar detta. Positiva resultat av mentalisering i kombination med mimning kan vi 

även se i tidigare forskning såsom S. L. Ross undersökning (1985) med trombonstudenter och 

kan även i Lindmossens studie (2021). Det Lindmossen beskriver i intervjun när hon pratar 

om tvättsvamp-övningen är hur hon använder sig av mentalisering av upplevelser som är 

bekanta för eleven sedan tidigare i kombination med fysiska rörelser. De tidigare 

erfarenheterna används som verktyg för att skapa en tydlig sinnesupplevelse vid 

mentaliseringen. Tidigare forskning visar att sådan erfarenhet och förtrogenhet med en rörelse 

är nödvändig att ha för att spegelneuronerna ska kunna aktiveras när rörelsen observeras 

(Rizzolatti & Arbib, 1998; Gallese & Sinigaglia, 2018) eller i detta fall mentaliseras. 

   Det andra sättet att använda mentalisering i undervisningen som Lindmossen tar upp är 

intonationsövningen, som hon bygger på Freymuths “Three-Step Practice Loop” (1999, s. 

26). Till skillnad från Freymuth som börjar med mentalisering av en idealbild, fortsätter med 

fysisk repetition och avslutar med ännu en mentalisering, börjar Lindmossen med att låta 

eleven musicera fysiskt. Sedan instruerar hon eleven att mentalisera hur det kändes när hen 

spelade rätt och därefter får eleven spela fysiskt igen samtidigt som hen mentaliserar de taktila 

och kinestetiska sinnesintrycken hen upplevde vid den enbart mentala övningen. 

   Det går även att öva med hjälp av mentalisering i kör när sångarna är bekanta med musiken. 

Tideman har erfarenhet av hur körer mentaliserar musiken med en dirigent som leder och 

även hur intonation kan övas genom att mentalisera en ny ton innan den som utövar 

mentaliseringen får höra tonen. I det här fallet är det en hel kör som utför början av Freymuths 

“Three-Step Practice Loop” (1999, s. 26) i ordningen Freymuth själv skriver: att börja med att 

mentalisera idealbilden och sedan utföra den fysiskt. Ur den här studiens observationer och 

intervjuer kan jag dra slutsatsen att mentalisering är en koncentrationskrävande metod som 

behöver övas upp. Sammanfattningsvis kan jag med stöd från alla tre informanter konstatera 

att mentalisering är en väldigt bra metod att använda i instudering och tolkning av musik. 

 

6.3. Sammanfattning 

Mentalisering är en mycket framgångsrik metod inom idrott där den används för att stärka 

idrottarens prestation (Mann i Hathaway, 2013). Metoden kan även med fördel användas i 

kombination med mimning eller för sig själv i musikalisk övning, vilket kan ses i denna studie 

och hos Freymuth (1999). Vid mentalisering går personen som utför övningen in i ett av två 

medvetandetillstånd, vilka vi kallar zon 1 respektive zon 2. Zon 1 karaktäriseras av att 



   

 

 

  

medvetandet fokuserar på hur utförandet av en mentalisering sker och befinner sig främst i 

huvudet, till skillnad från zon 2 där medvetandet fokuserar på att utföra den mentaliserade 

handlingen och befinner sig utspridd i hela kroppen genom sinnena (Lindmossen, 2021). Zon 

2 har visat sig kunna vara ett mer effektivt medvetandetillstånd att mentalisera i när det 

kommer till musikalisk övning och kan vara aktivt samtidigt som jag 2 (Lindmossen, 2021), 

men även jag 1. För att effektivt kunna använda sig av medvetandezonerna i musikalisk 

övning krävs mycket träning och engagemang. I vårt fall behövde vi först övning i att 

mentalisera i zon 1. Så småningom kunde vi sedan börja öva oss i att hitta in i och mentalisera 

i zon 2. Först efter dessa två steg kunde vi börja kontrollera saker och fokusera på detaljer i 

zon 2. Vi kan efter denna studie konstatera att mentalisering med medvetet användande av 

zon 1 och zon 2 i kombination med jag 1 och jag 2 kan vara en mycket effektiv metod i 

musikalisk instudering. 

   Det finns flera sätt att använda mentalisering inom individuell musikundervisning och 

körundervisning. Exempel på detta som intervjuerna givit exempel på är mentalisering i 

kombination med mimning och/eller fysiska övningar.  

   Musikaliska parametrar som studien har visat kan övas genom olika former av 

mentalisering är intonation, spel- eller sångteknik, interpretation och kommunikation. Studien 

visar också på att mentalisering i kombination med eller utan mimning eller fysiska övningar 

kan vara en framgångsrik metod inom musikalisk övning, såväl för enskilda musiker och duos 

som för instrumentallärare och elever. Jag tror att mentalisering och mimning kommer att 

utvecklas till väletablerade metoder för instudering av musik på alla nivåer.  

 

  



   

 

 

  

7. Förslag på vidare forskning 

Att använda mentalisering i kombination med mimning verkar förekomma framförallt när det 

gäller enskild musikundervisning. För att bygga vidare på mentaliseringen som metod för 

lärande kan det vara intressant att undersöka på vilka sätt det förekommer hos olika 

instrument. Vidare ser vi gärna framtida forskning kring hur mentalisering kan fungera som 

övningsmetod i mindre eller större ensembler eftersom denna form av metod för lärande i 

grupp behöver mer forskning. Ett annat område som bör utforskas ytterligare är hur 

medvetandetillstånden zon 1 och zon 2 fungerar i samband med lärande och övning, samt 

varför de fungerar som de gör. 

   Ett sätt vi kan forska vidare på detta ämne är att undersöka mentaliseringsmetoder utifrån 

andra musikaliska ämnen och lärandesituationer. Går det att använda sig av metoden i andra 

former av ensembleundervisning än kör eller inom musikteori och vilken form av 

mentalisering passar då att använda där? Är det möjligt att använda mentalisering som metod 

i musikundervisning på grundskolan och i så fall hur? Dessa frågor är värda att utforska både 

ur elev- och lärarperspektiv, och kan mynna ut i mer omfattande studier. Vår tanke är att 

öppna upp för diskussion kring alternativa övningsmetoder inom musik och arbeta mot en 

bredare och mer generaliserbar forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Observationsmall 

ÖVNINGSPASS NR.: 

DATUM:                     TID:                  PASSETS LÄNGD:  

ENSKILT ELLER GEMENSAMT PASS: 

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? 

 



   

 

 

  

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? 

 

(Lindmossen, 2021, s. 68-69) 

  



   

 

 

  

Bilaga 2. 

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; Lindmossen, 2021, s. 71) 



   

 

 

  

Bilaga 3. 

Samtyckesblankett 

 

Veronika Zadera 

Musiklärarstudent på Ämneslärarutbildningen i 

musik med inriktning mot gymnasieskolan på 

Musikhögskolan i Malmö 

Information om studien och samtyckesformulär 

 

Tack för att du väljer att delta i min studie! 

 

Syftet med studien är att utforska hur man enskilt och i samspel med andra musiker kan öva 

utan sitt huvudinstrument på en högre nivå. Med andra ord undersöker vi hur man genom att 

använda sig av alternativa övningsmetoder kan jobba mot en konsertklar produkt. 

 

Studien utgörs delvis av en intervju som utförs skriftligen via e-post. Materialet som samlas in 

under intervjun kommer att behandlas i rapporten som studien mynnar ut i. Däremot kommer 

dina personuppgifter att behandlas konfidentiellt och endast ditt namn kan komma att 

publiceras i rapporten om du godkänner det. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. 

Redan insamlad information kommer att behandlas enligt ovan och kan på begäran 

anonymiseras. 

 

Jag godkänner att mitt namn används i studierapporten. Ja    Nej    

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att Veronika Zadera 

behandlar mina personuppgifter. 

 

__________________________________         ______________        __________________ 

Underskrift                  Ort            Datum 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande 



   

 

 

  

Bilaga 4. 

Intervju med sånglärare 

I denna studie används Malva S. Freymuths definition av mentalisering, det vill säga ett 

mentalt utförande av en övning som engagerar ett eller flera sinnen till den grad att den som 

utför mentaliseringen uppfattar sinnesförnimmelser knutna till övningen. Det kan till exempel 

handla om att föreställa sig att man sjunger så att man hör sin egen röst, känner musklerna 

aktiveras eller känner bihålorna vibrera. 

 

Angående inspelningen av I Know Where I’m Goin’ 

Beskriv eventuella skillnader i Veronikas utförande i denna inspelning i jämförelse med 

andra gånger du hört henne. 

  

Hur tror du att instuderingsmetoden har påverkat hennes framträdande? 

  

Har du några övriga tankar kring inspelningen du vill dela med dig av? 

  

 

Angående mentalisering 

Hur jobbar du med mentalisering i undervisningen? Vad ser du för fördelar eller 

effekter av metoderna? 

  

Hur lång tid eller hur stor plats ger du mentaliseringen i undervisningen? 

  

Skiljer sig användandet av metoden i olika åldrar? I så fall hur? 

  

Har du några rekommendationer för lärare som vill använda sig av mentalisering i sin 

undervisning? 

 

Har du några övriga tankar du vill dela med dig av? 

 

 

 

  



   

 

 

  

Bilaga 5. 

Intervju med fiollärare 

I denna studie används Malva S. Freymuths definition av mentalisering, det vill säga ett 

mentalt utförande av en övning som engagerar ett eller flera sinnen till den grad att den som 

utför mentaliseringen uppfattar sinnesförnimmelser knutna till övningen. Det kan till exempel 

handla om att föreställa sig att man sjunger så att man hör sin egen röst, känner musklerna 

aktiveras eller känner bihålorna vibrera. 

 

Hur jobbar du med mentalisering i undervisningen? Vad ser du för fördelar eller 

effekter av metoderna? 

 

Hur lång tid eller hur stor plats ger du mentaliseringen i undervisningen? 

 

Skiljer sig användandet av metoden i olika åldrar? I så fall hur? 

 

Har du några rekommendationer för lärare som vill använda sig av mentalisering i sin 

undervisning? 

 

Har du några övriga tankar du vill dela med dig av? 

 

 

 

 

  



   

 

 

  

Bilaga 6. 

Intervju med fiolelev 

 

Hur upplever du att mentaliseringsövningen för vänsterhanden (intonation, 

fingersättningar och lägeväxlingar) påverkar ditt fiolspel? 

 

Hur upplever du att mentaliseringsövningen för högerhanden, den med tvättsvampen 

påverkar ditt fiolspel? 


	1. Inledning
	2. Syfte och frågeställningar
	3. Litteratur
	3.1. Alternativa övningsmetoder för musiker - del 1
	3.1.2. Zon 1 och zon 2

	3.2. Mentalisering
	3.4. Lär med kroppen, mimning och klapp
	3.5. Spegelneuroner
	3.6. Jag 1 och jag 2
	3.9. Sammanfattning
	4.1. Kvalitativ metod
	4.2. Metoder för datainsamling och analys
	4.2.1. Autoetnografi
	4.2.2 Aktionsforskning
	4.2.3. Kvalitativ observation
	4.2.4. Fenomenologisk observation och analys
	4.2.5. Semistrukturerad intervju

	4.3. Design av studien
	4.3.1. Urval
	4.3.1.1. Deltagare
	4.3.1.2. Stycken
	4.3.1.3. Övningar till övningspassen

	4.3.2. Etiska överväganden och studiens giltighet

	4.4. Sammanfattning

	5. Resultat och analys
	5.1. Mentalisering och andra alternativa övningsmetoder
	5.1.1. Tideman om vårt framförande

	5.2. Zon 1 och zon 2 i musikalisk övning
	5.3. Mentalisering som verktyg i musikundervisning

	6. Diskussion och slutsatser
	6.1. Alternativa övningsmetoder och deras effektivitet på musikalisk övning
	6.2. Alternativa övningsmetoder i musikundervisning
	6.3. Sammanfattning

	7. Förslag på vidare forskning
	Bilagor

