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För	att	förstå	oss	själva	och	andra	människor	behöver	vi	reflektera	över	vad	vi	
styr	över	viljemässigt	och	vad	som	genom	generationer	är	skapta	i	oss	av	
instinkt,	tankemönster	och	beteendemönster.	Vissa	av	de	mönster	som	vi	ärvt	
kan	identifieras	som	positiva,	andra	destruktiva	och	hämmande.	Att	bryta	de	
negativa	mönstren	är	en	komplicerad	uppgift	som	kräver	reflektion,	öppenhet,	
vilja,	träning	och	en	förlåtande	attityd	till	sig	själv.	(Fagéus,	2012,	s.77)	
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Sammanfattning	
Självständigt	arbete	inom	musiklärarprogrammet	inriktning	gymnasium	
Titel:	Jakten	på	en	positiv	scenupplevelse	–	en	självstudie	om	mental	träning	
Författare:	Samuel	Josefsson	
Termin	och	år:	VT	2016		
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ann-Sofie	Paulander	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
Syftet	med	denna	självstudie	är	att	utforska	på	vilka	sätt	mental	träning	kan	förändra	
livsvärlden	samt	minska	obehag	inför	scenframträdanden.	Syftet	bärs	upp	av	följande	
forskningsfråga:	På	vilka	sätt	förändras	livsvärlden	genom	mental	träning	inför	ett	
framträdande?	Studien	utgår	från	ett	livsvärldsperspektiv	och	metod	är	
loggboksskrivande.	Resultatet	presenteras	med	hjälp	av	teman	som:	Att	öppna	
medvetandet,	Självbildsträning	–	att	tycka	om	sig	själv,	Förebilder	–	att	se	sig	själv,	Vad	jag	
vill	odla	inom	mig,	Att	vara	förberedd,	Sista	förberedelsen	och	Tiden	är	inne.	Efter	
resultatet	följer	en	diskussion	om	vikten	av	avslappning	och	en	bra	självbild	samt	för-	
och	nackdelar	med	att	använda	Fagéus	metod	i	mental	träning.	Arbetet	avslutas	med	att	
frågan	om	dess	betydelse	vidrörs	samt	möjligheter	till	framtida	forskning.		
	
Nyckelord:	musikalisk	gestaltning,	lärande	process,	piano,	mental	träning,	loggbok,	
livsvärldsperspektiv	
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The	purpose	of	this	study	is	to	explore	the	ways	mental	training	can	alter	my	life-world	
and	reduce	the	discomfort	I	experience	during	stage	performances.	The	study	is	
supported	by	the	following	research	question:	In	which	ways	does	my	life-world	change	
through	the	use	of	mental	training	before	a	performance?	The	study	is	based	on	a	life-
world	perspective	and	the	method	for	the	study	is	logbook	writing.	The	result	is	
presented	by	following	themes:	Opening	minds,	Self-image	Training	–	enjoying	myself,	
Role	models	–	to	see	myself,	What	I	want	to	grow	within	me,	Being	prepared,	Final	
preparation	and	The	time	has	come.	After	the	result	follow	a	discussion	of	the	
importance	of	relaxation	and	a	good	self-image,	I	also	discuss	the	advantages	and	
disadvantages	of	using	Fagéus	method	of	mental	training.	The	work	concludes	with	the	
questions	of	the	importance	of	this	study	and	the	opportunities	for	future	research.		
	
	
Keywords:	musical	performance,	learning	process,	piano,	mental	training,	writing	log,	
life-world	perspective	
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Förord	
I	arbetet	med	mental	träning	har	jag	utvecklats	både	som	musiker,	men	också	som	
individ.	Det	svåra	med	det	här	arbetet	har	varit	att	försöka	komprimera	de	många	
tankar	jag	har	haft	för	att	göra	dem	förståeliga	för	andra.		
	
Ett	stort	tack	till	min	handledare	Ann-Sofie	för	all	hjälp	med	texthantering.	Utan	din	
hjälp	hade	detta	arbete	blivit	alldeles	för	stort	och	inte	så	lätt	att	förstå.	
	
Mitt	andra	stora	tack	måste	jag	ge	Kjell	Fagéus,	vars	metod	har	förändrat	mitt	sätt	att	
uppleva	ett	scenframträdande.	Jag	vill	även	tacka	den	lärare	som	ställde	upp	med	
coachande	samtal	och	var	en	stor	tillgång	för	mig	i	denna	träningsprocess.	Nu	vet	jag	hur	
det	kan	kännas	när	det	går	riktigt	bra	på	scenen.		
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1	Inledning	
I	detta	kapitel	presenteras	uppsatsens	ämne	mental	träning,	följt	av	studiens	
problemformuleringar,	syfte	och	forskningsfrågor.	

1.1	Inledande	text	
Pulsen	går	upp,	en	lättare	panikkänsla	infinner	sig,	jag	börjar	fundera	över	hur	jag	kan	
fly	från	situationen.	Det	är	så	här	jag	brukar	uppleva	en	konsertsituation,	det	är	inte	
mycket	positivt	som	följer	med	upplevelsen	av	att	sitta	på	scenen	för	mig.	Jag	går	i	
skrivande	stund	tredje	året	på	Musikhögskolan	Ingesunds	lärarutbildning,	där	jag	bl.	a	
studerar	klassiskt	piano.	Pianospelet	har	för	mig	tidigare	varit	en	rolig	fritidsaktivitet,	
men	för	några	år	sedan	bestämde	jag	mig	för	att	jag	ville	satsa	mer	på	att	komma	till	en	
högre	nivå	med	mitt	musicerande.	Jag	sökte	folkhögskola	och	kom	in	och	gick	där	i	två	år	
innan	jag	sökte	till	Ingesund.		
	
Jag	är	en	person	som	varken	är	van	eller	tycker	om	att	stå	i	centrum	och	min	självkänsla	
och	mitt	självförtroende	är	inte	det	allra	bästa.	Jag	håller	mig	gärna	i	bakgrunden	och	
låter	andra	få	rampljuset.	Denna	mentalitet	fungerar	inte	så	bra	när	jag	ska	spela	ensam	
på	scen.	Den	nervositet	som	infinner	sig	inför	och	under	ett	framförande	har	en	stor	
hämmande	effekt	för	mitt	musicerande.	Mitt	enda	fokus	handlar	om	att	inte	spela	fel,	för	
då	gör	jag	bort	mig.	Denna	tanke	är	ganska	absurd,	men	just	i	den	situationen	påverkar	
denna	tanke	mig	väldigt	mycket.	Under	framföranden	har	jag	ofta	problem	med	black-
outs,	det	vill	säga	tomma	luckor	i	huvudet	där	jag	inte	vet	vad	jag	ska	spela	eller	vad	jag	
har	spelat.		
	
Detta	har	fått	mig	att	försöka	finna	sätt	att	lära	mig	tycka	om	situationen	av	att	vara	på	
scen.	Målet	är	att	jag	ska	vilja	sitta	där,	och	inte	känna	mig	tvingad	till	det.	Sammantaget	
har	detta	fått	mig	att	börja	läsa	om	mental	träning	och	hur	mental	träning	som	metod	
kan	hjälpa	mig	övervinna	mentala	hinder.	Det	handlar	inte	om	att	hitta	en	snabb	lösning,	
utan	snarare	om	att	hitta	en	metod	för	att	arbeta	med	mig	själv	och	stärka	mig	mentalt	
och	på	så	sätt	förbereda	mig	på	bra	sätt	inför	ett	framträdande.	Det	kräver	arbete	och	
tid,	och	går	inte	att	stressa	fram.	Det	jag	kommer	att	utforska	i	detta	självständiga	arbete	
är	därför	hur	jag	kan	träna	på	att	skapa	ett	starkare	psyke	och	ta	kontroll	över	den	
situation	jag	upplever	som	obehaglig.	Här	tror	jag	att	mycket	handlar	om	att	bli	
medveten	om	vad	som	orsakar	problemen	och	därefter	arbeta	för	att	skapa	en	positiv	
atmosfär	i	och	runt	mig	själv.		

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
I	min	roll	som	lärare	vill	jag	stötta	elever	i	deras	lärprocesser	och	hjälpa	dem	att	själva	
upptäcka	nya	saker	om	sig	själva	och	sitt	musicerande.	Att	först	arbeta	med	mitt	eget	
mentala	”jag”	verkar	rimligt	för	att	jag	i	min	tur,	ska	kunna	hjälpa	mina	elever.	Jag	är	
fascinerad	över	de	musiker	som	lätt	och	bekvämt	sätter	sig	på	en	scen	och	spelar	till	
synes	oberörda,	i	en	situation	jag	för	min	del	upplever	som	obekväm.	Detta	är	något	som	
jag	strävar	efter	och	hoppas	kunna	uppnå	genom	mental	träning.	Det	sägs	att	lite	
nervositet	innan	ett	framträdande	är	bra,	men	var	går	gränsen	mellan	lite	och	för	
mycket?	Går	det	att	styra	denna	nervositet?	Vilka	strategier	går	att	använda?	Handlar	
det	bara	om	att	förbereda	sig	väl	genom	övning	eller	finns	det	fler	faktorer?	Min	
förhoppning	är	att	jag	ska	kunna	finna	en	balans	som	gör	mina	framträdanden	till	roliga	
upplevelser.	Jag	ska	bara	hitta	den	balansen.	
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I	denna	studie	utforskar	jag	hur	jag	kan	bli	starkare	mentalt	och	lära	mig	att	njuta	av	att	
spela;	både	för	mig	själv	och	andra.	Syftet	med	denna	självstudie	är	att	utforska	på	vilka	
sätt	mental	träning	kan	förändra	livsvärlden	samt	minska	obehag	inför	
scenframträdanden.	Syftet	bärs	upp	av	följande	forskningsfråga:	
	
På	vilka	sätt	förändras	min	livsvärld	genom	användning	av	mental	träning	inför	ett	
framträdande?	
	
Som	blivande	lärare	tror	jag	att	det	är	viktigt	att	ha	kunskap	att	kunna	hantera	den	press	
och	stress	som	kan	upplevas	på	scen.	Hur	ska	jag	annars	lära	mina	elever	hur	de	ska	
tänka	i	dessa	situationer?	Att	stärka	min	mentala	förmåga	kommer	förhoppningsvis	
också	att	gynna	mitt	eget	musicerande	när	jag	delar	min	musik	med	andra.		
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	redogörs	för	litteratur	och	forskning	som	har	relevans	inom	området	
mental	träning,	därefter	presenteras	studiens	valda	teoretiska	perspektiv;	
livsvärldsperspektivet.	

2.1	Områdesorientering		
Mental	träning	är	ett	vitt	begrepp	som	omfattar	ett	flertal	olika	metoder	och	strategier.	
Nedan	ges	därför	endast	en	översiktlig	bakgrund	om	mental	träning	och	hur	denna	
metod	kan	användas.	

2.1.1	”Mental	träning”	som	begrepp	
Mental	träning	kan	te	sig	konstigt	och	oförståeligt	i	mångas	ögon.	Uneståhl	har	sedan	70-
talet	haft	en	betydande	roll	inom	detta	område	då	han	har	hjälpt	många	framstående	
idrottare	med	just	mental	träning.	Han	är	från	början	psykolog	som	inriktat	sig	mot	
idrottspsykologi	och	därefter	utvidgat	detta	till	att	även	omfatta	en	slags	livsfilosofi	
gällande	hälsa	och	välbefinnande.	Uneståhl	(1981)	menar	därför	att	mental	träning	med	
fördel	kan	användas	allmängiltigt	och	inte	enbart	behöver	beröra	idrott.	Mycket	av	den	
litteratur	som	finns	på	svenska	om	mental	träning	grundar	sig	i	Uneståhls	arbete,	bland	
annat	Fagéus	(2012)	bok	som	också	ligger	till	grund	för	den	här	föreliggande	studien.	
Uneståhl	(2002)	skriver	att	det	finns	många	som	har	betraktat	mental	träning	som	en	
”new	age”-metod,	men	att	sådana	metoder:		

	
…	förlägger	den	verksamma	faktorn	till	någonting	utanför	individen	själv.	Det	
kan	variera	från	tron	på	en	”guru”	till	tron	på	att	stjärnorna	styr	vårt	liv.	
Mental	träning,	däremot,	förlägger	de	verksamma	faktorerna	till	individen	
själv	och	vill	utifrån	en	tro	på	varje	individs	oerhörda	resurser	hitta	
egenstyrda	metoder	för	att	frigöra	mer	av	dessa	resurser.	(Uneståhl,	2002,	s.	
21)	
	

Mental	träning	bygger	alltså	på	att	en	individ	utgår	från	sig	själv	och	sina	erfarenheter	
för	att	utvecklas	och	tro	på	sig	själv.	En	viktig	sak	som	Uneståhl	(2002)	ser	som	en	
skillnad	mellan	”new	age”	och	mental	träning,	är	att	mental	träning	vilar	på	vetenskaplig	
grund.	Dess	metoder	och	principer	bygger	inte	på	andlig	tro	utan	har	prövats	
vetenskapligt	och	innehåller	därför	verksamma	faktorer	som	validerats	av	forskare.	
	
Enligt	NE	(2016g)	syftar	begreppet	”mental	träning”	ursprungligen	på	utförande	av	en	
mental	repetition	av	en	fysisk	aktivitet.	Den	mentala	repetitionen	görs	utan	att	den	
fysiska	aktiviteten	utförs	samtidigt.	Begreppet	har	dock	fått	en	bredare	betydelse	och	
avser	nu	inte	bara	utveckling	av	motoriska	beteenden	utan	mer	beteenden	i	sig.	Den	
mentala	träningens	tillämpning	är	idag	vanligast	inom	idrott,	men	används	även	inom	
avslappningsträning	för	nervositet,	stresshantering,	självförtroende	och	koncentration.		
	
Enligt	Connolly	och	Williamon	(2004)	kan	mental	träning	användas	och	utvecklas	på	
samma	sätt	som	vi	lär	oss	vilken	annan	färdighet	som	helst.	Med	detta	menar	de	att	det	
krävs	regelbunden	träning	för	att	helt	tillägna	sig	den	färdighet	som	kommer	med	
mental	träning,	det	vill	säga,	det	du	övar	på	blir	du	bra	på.		
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2.1.2	Självhjälpslitteratur	
Mental	träning	handlar	i	princip	om	att	lära	sig	självhjälp.	Den	litteratur	som	finns	
bygger	därför	till	stor	del	på	att	ge	läsaren	verktyg	och	metoder	för	att	själv	använda	sig	
av	mental	träning.	En	stor	del	av	den	svenska	litteraturen	inom	mental	träning	bygger	
på	Uneståhls	böcker	inom	området.	En	av	dessa	är	Självkontroll	genom	mental	träning	
(1981),	en	bok	som	enligt	mig,	ger	en	tydlig	bild	av	Uneståhls	arbete	och	strategier.	I	
övrigt	kan	litteraturen	främst	sägas	vara	inriktad	på	idrott,	men	boken	Personlig	
utveckling	genom	mental	träning	av	Hellertz	och	Uneståhl	(2002)	bygger	på	insamlade	
tankar	från	personer	som	använt	mental	träning	i	mer	generell	bemärkelse.	
	
Inom	området	mental	träning	och	musik,	bygger	litteraturen	dock	inte	på	forskning	i	
någon	större	bemärkelse,	troligtvis	beroende	på	att	det	finns	relativt	lite	forskning	inom	
just	detta	specifika	område.	En	bok	som	är	inriktad	på	musik	och	bygger	vidare	på	
Uneståhls	arbetsmetoder,	är	dock	Fagéus	(2012)	bok	Musikaliskt	flöde	–	artistisk	mental	
träning	för	scen	och	undervisning.		
	
Annan	litteratur	som	är	riktad	mot	musik	och	scenframträdanden	är	till	exempel	Musical	
Exellence,	där	Connolly	och	Williamon	(2004)	skrivit	ett	avsnitt	om	just	mental	träning.	
Den	träning	som	beskrivs	i	denna	bok	liknar	den	som	Fagéus	(2012)	beskriver,	med	
avslappning	som	grund	för	tillämpad	mental	träning	och	med	fokus	på	att	öva	mentalt	
och	finna	strategier	för	att	förbereda	sig	för	ett	framförande.	
	
För	den	intresserade	finns	även	en	bok	som	heter	Performing	success	av	Greene	(2002).	
Denna	bok	har	ett	liknande	innehåll	som	de	ovannämnda,	men	använder	sig	av	lite	
andra	begrepp.	Fokus	ligger	inte	heller	lika	tydligt	på	avslappning,	utan	det	handlar	mer	
om	att	i	siffror	beskriva	vilken	spänningsnivå	(i	en	skala	från	20-100),	som	infinner	sig	
vid	olika	situationer,	till	exempel	under	ett	scenframträdande.	Greene	beskriver	inte	
detaljerat	hur	arbetet	med	avslappning	går	till,	vilket	gör	att	boken	skiljer	sig	lite	från	till	
exempel	Fagéus	(2012).	Greene	lägger	större	tyngdpunkt	på	att	lära	ut	hur	stress	
påverkar	i	olika	situationer,	för	att	sedan	lära	ut	aktivering	och	avaktivering	av	ett	
avslappnat	läge	för	att	nå	högsta	prestation.	Det	sistnämnda	benämner	Greene	
”centering”	(s.	40).	

2.1.3	Artistisk	mental	träning	
Artistisk	mental	träning	(AMT)	är	en	självhjälpsmetod	skapad	av	Fagéus	(2012),	och	
bygger	på	Uneståhls	arbete	inom	detta	område.	Metoden	lägger	fokus	på	
scenframträdande	och	de	speciella	dimensioner	som	finns	inom	detta	område.	Det	
handlar	om	att	en	artist	ska	få	möjlighet	att	övervinna	sina	rädslor	och	få	förmåga	att	
musicera	på	sin	högsta	nivå.	Enligt	Fagéus	går	det	att	utnyttja	sina	svagheter	och	göra	
om	dem	till	styrkor,	han	talar	t	ex	om	att	musiker	bör	fokusera	på	möjligheter	istället	för	
problem	för	att	nå	sin	fulla	potential.		
	
Den	metod	Fagéus	(2012)	presenterar,	är	ett	träningsprogram	som	bygger	på	
kontinuerlig	träning	under	tolv	veckor	med	veckorna	uppdelade	i	olika	teman.	Till	detta	
program	går	det	att	använda	kompletterande	guidande	ljudinspelningar	som	erbjuds	
gratis	via	hans	hemsida	Amt	(u.å.).	Träningen	börjar	med	avslappning	som	
grundträning,	och	utvecklas	senare	till	mer	tillämpad	träning	i	form	av	självbildsträning,	
visualiseringar	med	mera.	Strävan	efter	att	nå	högsta	nivå	bygger	enligt	Fagéus	på	en	
strävan	efter	att	förstärka	självbilden.	Detta	sker	genom	övningar	och	reflektioner	kring	
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självförtroende	och	självkänsla.	Att	arbeta	med	förebilder	och	strukturera	mål	används	
också	inom	denna	metod.	Här	beskrivs	även	coachande	samtal	där	en	lärare	eller	andra	
kursdeltagare	fungerar	som	ett	bollplank	för	att	lyfta	fram	tankar	och	frågor	som	
uppstår	i	processen,	och	bearbeta	dem	genom	diskussioner.	Fagéus	menar	även	att	
arbetet	med	den	mentala	träningen	i	slutändan	syftar	till	att	den	som	arbetar	med	detta	
ska	bli	sin	egen	lärare,	vilket	innebär	att	personen	slutligen	ska	kunna	leda	sig	själv	
genom	övningarna	utan	något	hjälpmedel	som	till	exempel	en	bok	eller	förinspelade	
instruktioner.		

2.1.4	Strategier	för	användandet	av	tillämpad	mental	träning	
Avslappning	eller	avspänning	
En	viktig	del	i	både	Fagéus	(2012)	och	Uneståhls	(1981)	arbetssätt	handlar	om	att	sänka	
kroppens	grundspänning.	Grundspänning	är	”det	tillstånd	av	fysisk	och	mental	spänning	
vi	har	i	vardagen	sittande	eller	stående,	utan	den	extra	ansträngning	som	det	innebär	att	
spela	en	konsert,	hålla	föredrag	eller	göra	en	idrottsprestation”	(Fagéus,	2012,	s.	84).	Att	
vara	mentalt	och	fysiskt	avslappnad	eller	avspänd1	anses	öka	vår	tekniska	och	
musikaliska	förmåga	som	i	sin	tur	gör	att	vi	kan	spela	på	vår	egen	högsta	nivå.	Det	
handlar	om	att	aktivera	rätt	muskler	i	rätt	tid	och	låta	resten	av	kroppen	vara	så	
avslappnad	som	möjligt.	Uneståhl	(1981)	beskriver	detta	som	en	”spänningsreglering”,	
och	menar	att	det	handlar	om	att	hitta	rätt	nivå	av	spänning	i	kroppen	för	att	prestera	
som	bäst.	Greene	(2002)	använder	här	istället	begreppet	balans,	men	innebörden	är	
enligt	mig	här	densamma.	Avslappningsövningar	uppges	bidra	till	att	sänka	kroppens	
grundspänning	både	mentalt	och	muskulärt.	Uneståhl	(1981)	menar	även	att	vi	i	ett	
avspänt	tillstånd	sänker	våra	psykologiska	försvar	och	kommer	närmare	vårt	
omedvetna,	dvs.	de	minnen	som	inte	kan	framkallas	medvetet	(s.	86).	I	denna	studie	
kommer	jag	att	använda	begreppet	avslappning	då	det	är	så	Fagéus	benämner	
övningarna	i	självhjälpsmetoden.	
	
Mentala	bilder	
En	ganska	stor	del	av	den	mentala	träningen	handlar	om	att	arbeta	med	mentala	bilder	
och	visualiseringar.	Minnets	roll	är	central	enligt	Fagéus	(2012)	då	positiva	och	negativa	
erfarenheter	styr	oss	medvetet	och	omedvetet.	Positiva	minnen	av	ett	framträdande	kan	
till	exempel	utnyttjas	vid	nästa	tillfälle	av	en	konsert,	för	att	medvetet	stimulera	den	
positiva	känsla	som	fanns	under	det	positivt	upplevda	framträdandet.	På	detta	sätt	kan	
det	gå	att	uppnå	en	högsta	musikalisk	nivå.	Vänds	det	istället	åt	andra	hållet	kan	
negativa	minnen	utlösa	negativa	känslor	och	tankar	som	istället	hämmar	framträdandet	
och	hindrar	våra	autonoma	nervsystem2	från	att	fungera	som	de	är	inövade.	Detta	skulle	
till	exempel	kunna	vara	i	fallet	scenskräck.	Fagéus	liknar	detta	med	en	allergisk	reaktion:	
	

Har	vi	blivit	utsatta	för	allergen	och	fått	en	allergisk	reaktion,	ökar	risken	att	
vid	exponering	av	samma	utlösande	ämne	blir	de	följande	reaktionerna	ännu	
kraftigare.	Studenten	blir	hämmad	och	rädd	och	löper	risken	att	bli	betraktad	
som	icke-talang.	En	inlärd	hjälplöshet	leder	till	inbillad	talanglöshet.	(Fagéus,	
2012,	s.	19)	

																																																								
1	Avslappnad	eller	avspänd:	Både	Fagéus	(2012)	och	Uneståhl	(1981)	menar	att	arbetet	med	avslappning	
är	ett	verktyg	för	att	lära	sig	nå	avspändhet.	Här	används	dock	endast	begreppet	”avslappning”	då	Fagéus	
övningar	handlar	om	att	lära	sig	att	slappna	både	muskulärt	och	mentalt	för	att	hitta	en	bra	nivå	av	
grundspänning.	
2	Autonoma	nervsystemet:	den	del	av	nervsystemet	som	står	utanför	viljans	kontroll,	och	som	reglerar	
organismens	grundläggande	livsprocesser,	t.ex.	andning,	blodcirkulation	osv.	(NE	2016c).	
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Uneståhl	(1981)	beskriver	det	ovannämnda	som	ett	slags	”inprogrammering”	(s.	90),	
alltså	att	de	negativa	förväntningar	som	kan	infinna	sig	påverkar	situationen	ännu	mer	
negativt.	På	samma	sätt	kan	det	enligt	Uneståhl	fungera	med	positiv	inprogrammering.	
Ett	slags	positiv	”inprogrammering”	är	målprogrammering.	Denna	beskriver	Uneståhl	
som:	”Innan	man	låter	något	hända	så	måste	man	alltså	först	bestämma	vad	som	ska	
hända”	(s.	88).	Detta	betyder	alltså	att	det	går	att	på	förhand	”visualisera”	vad	som	ska	
hända	för	att	sedan	låta	det	hända.	Han	beskriver	användandet	av	visualisering,	dvs.	
bildmässig	programmering,	som	en	inre	föreställning	om	hur	vi	vill	att	det	ska	gå	för	att	
vi	ska	kunna	övertyga	oss	själva	om	att	just	detta	kommer	att	hända.	Bildmässig	
programmering	används	särskilt	inom	idrott,	och	då	i	form	av	sådana	”målbilder”,	men	
tekniken	går	att	applicera	även	inom	andra	områden	som	till	exempel	musik.	Fagéus	
(2012)	menar	att	det	är	viktigt	att	använda	konkreta	målbilder	för	att	ha	något	att	
konkret	sträva	efter.	Enligt	Uneståhl	(1981)	bygger	detta	tankesätt	på	att	vårt	
undermedvetna	inte	kan	skilja	på	upplevelsen	av	verklig	situation	och	en	situation	som	
är	konstruerad	av	fantasin	genom	livlig	och	intensiv	föreställning.		
	
Triggers	
För	att	kunna	motverka	negativa	minnen	av	erfarenheter	går	det	enligt	Fagéus	(2012)	
att	använda	positiva	”triggers”.	En	trigger	är	något	man	använder	för	att	väcka	eller	
aktivera	ett	minne.	Det	kan	till	exempel	handla	om	minnet	av	en	bra	konsertupplevelse.	
Upplevelsen	kan	betraktas	som	en	positiv	helhetsbild	som	består	av	en	inetsad	mental	
bild,	som	går	att	använda	inför	nästa	framträdande.	Det	handlar	alltså	här	inte	endast	
om	en	”bild”	av	upplevelsen,	utan	även	om	de	känslor	som	infunnit	sig	vid	just	det	
tillfället.	När	nästa	framträdande	nalkas	aktiveras	det	positiva	minnet	från	en	positivt	
upplevd	konsert	för	att	förstärka	den	positiva	känslan	runt	den	konsert	som	ska	
genomföras.	
	
Både	Uneståhl	(1981)	och	Fagéus	(2012)	menar	att	det	kan	vara	så	enkelt	att	den	
positiva	mentala	bild	som	finns	i	minnet	väljs	ut	och	läggs	fram	i	tanken	och	att	minnet	
hålls	kvar	så	länge	det	behövs	för	att	personen	ifråga	ska	kunna	komma	in	i	en	positiv	
känsla.	En	annan	metod	kan	vara	att	ladda	ord	med	en	association,	s.k.	associationsord,	
till	en	mental	bild	eller	en	känsla	som	följer	med	den.	Det	kan	vara	vilka	ord	som	helst,	
som	till	exempel	lugn,	glädje,	uttrycksfullt	med	mera.	Ett	annat	ord	för	detta	är	
affirmation3.	Orden	fungerar	som	utlösare	för	positiva	känslor	eller	stämningar	som	
kopplas	till	det	specifika	ordet.	En	åsikt	som	både	Fagéus	och	Uneståhl	delar	är	vikten	av	
att	befinna	sig	i	ett	avslappnat	tillstånd	både	fysiskt	och	mentalt	för	att	uppnå	en	önskad	
effekt	av	triggers	och	s.k.	målbilder.	
	
Självkänsla	och	självförtroende	
Mental	träning	handlar	enligt	Fagéus	(2012)	inte	bara	om	mentala	bilder	och	triggers,	
utan	det	handlar	också	till	stor	del	om	att	bygga	upp	sig	själv	som	människa	där	
självkänsla	och	självförtroende	är	centralt	för	att	erhålla	en	positiv	självbild.	Detta	är	en	
process	som	sker	ända	från	vår	barndom	till	vår	död,	och	som	påverkas	av	till	exempel	
genetiska,	sociala,	emotionella	och	mentala	faktorer.	Att	hela	tiden	jämföra	sig	med	
andra	och	anpassa	sig	efter	vad	andra	tycker	kan	ha	direkt	negativa	konsekvenser	för	
vår	självbild	och	kan	ge	en	känsla	av	otillräcklighet	menar	Fagéus.	Även	Schenk	(2000)	
																																																								
3	Affirmation:	Genom	att	använda	olika	positiva	ord	eller	fraser	går	det	att	styra	tankemönster	i	den	
riktning	utövaren	vill	(NE,	2016a)	
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menar	att	alla	ibland	kan	tvivla	på	sin	förmåga	att	utföra	något.	Tankar,	känslor,	
färdighets-	och	kunskapsluckor	blir	då	emotionella	och	mentala	hinder	som	står	i	vägen	
för	den	egna	utvecklingen.		
	
Vad	är	då	skillnaden	mellan	självförtroende	och	självkänsla?	Fagéus	(2012)	menar	att	
självkänsla	bygger	på	upplevelsen	av	att	vara	älskad	och	uppskattad	för	den	man	är	
medan	självförtroende	handlar	om	att	känna	tilltro	till	att	man	är	bra	på	det	man	gör.	
Enligt	NE	(2016j)	handlar	självkänsla	om	hur	man	ser	på	sig	själv	och	sin	uppfattning	av	
hur	andra	ser	på	en,	medan	självförtroende	(2016i)	handlar	om	tilltro	till	den	egna	
förmågan	att	utföra	något.	Två	ord	verkar	här	vara	centrala:	Självkänsla	handlar	om	det	
man	är	och	självförtroende	om	det	man	gör.					

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
I	detta	avsnitt	beskrivs	tidigare	forskning	inom	området	mental	träning	i	musik.	Här	
beskrivs	både	den	mentala	träningens	påverkan	på	musicerandet	och	några	uppsatser	
där	studier	liknande	min	egen	har	undersökts.		

2.2.1	Mental	träning	som	medel	för	att	uppnå	större	förståelse	
Enligt	Connolly	och	Williamon	(2004)	har	avslappningsövningar	en	positiv	inverkan	på	
den	stress	som	kan	infinna	sig	före,	under	och	efter	ett	framförande.	
Avslappningsövningar	har	även	positiva	effekter	på	vardagslivet	och	arbetsrelaterad	
stress	som	kan	hämma	psykisk	och	fysisk	hälsa.	Connolly	och	Williamon	menar	också	att	
mental	träning	kan	öppna	upp	en	musikers	förmåga	att	analysera	och	hitta	nya	sätt	att	
höra	och	se	musiken	på.	Då	handlar	det	om	att	öva	mentalt,	dvs.	att	för	sitt	inre	spela	
upp	den	musik	som	skapas	fysiskt	och	motoriskt.	Det	råder	dock	oenighet	inom	detta	
forskningsfält	om	hur	mycket	en	musiker	kan	påverkas	rent	spelmässigt	av	mental	
träning.		
	
Mental	träning	integrerat	med	vanlig	övning	har	enligt	Connolly	och	Williamon	(2004)	
visat	positiva	effekter	i	tester	med	EEG4	och	EMG5.	De	har	undersökt	hur	aktiviteten	i	
hjärnan	och	muskulaturen	skiljer	sig	mellan	till	exempel	lärare	och	studenter	när	de	
mentalt	föreställer	sig	att	de	musicerar.	Aktiviteten	i	hjärna	och	muskulatur	har	visat	sig	
vara	större	hos	de	studenter	och	lärare	som	varit	på	en	högre	musikalisk	färdighetsnivå	
än	de	som	varit	på	en	lägre	nivå.	Testerna	utfördes	utan	att	deltagarna	faktiskt	spelade	
på	sitt	respektive	instrument,	utan	bara	mentalt	föreställde	sig	ett	framförande.	Detta	
visar	på	betydelsen	av	att	komplettera	vanlig	övning	med	mental	träning	för	att	till	
exempel	minimera	risken	för	den	överansträngning	som	kan	uppstå	vid	muskulär	
övning,	som	att	endast	sitta	och	tekniskt	spela	eller	sjunga	de	angivna	tonerna	utan	en	
reflektion	eller	tanke	på	vad	som	händer	i	musiken.	Det	finns	enligt	Connolly	och	
Williamon	belägg	för	att	musiker	som	är	på	en	lägre	nivå	än	erfarna	musiker	är	mer	
beroende	av	motorisk	övning	för	att	utvecklas,	troligtvis	beroende	på	musikens	
svårighetsgrad.	Detta	skulle	kunna	tolkas	som	att	för	att	helt	kunna	använda	den	
mentala	träningens	fördelar,	behöver	en	musiker	klara	av	de	rent	speltekniska	delarna	i	
musiken.	Det	blir	därmed	en	fråga	om	vilken	nivå	musikern	befinner	sig	på	rent	
färdighetsmässigt.	

																																																								
4	EEG:	”Metod	att	registrera	den	elektriska	aktiviteten	i	hjärnans,	främst	hjärnbarkens	nervceller	(NE,	
2016e).	
5	EMG:	”Metod	för	undersökning	av	den	elektriska	aktiviteten	i	skelettmuskulaturen	(NE,	2016f).	
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Mental	träning	kan	enligt	Connolly	och	Williamon	(2004)	användas	på	olika	sätt	
integrerat	i	den	vanliga	övningen.	I	en	intervjuundersökning	med	olika	musiker	fick	de	
fram	en	rad	olika	områden	som	kan	förbättras	genom	mental	träning:		
	

• Inlärning	och	minne	
• Övningseffektivitet	
• Att	bli	mer	speltekniskt	skicklig	och	ta	sig	förbi	tekniska	hinder	
• Att	öka	den	sensoriska6	medvetenheten	
• Ökar	intresset	för	att	lära	sig	mer	om	musiken	i	sig	
• Att	behålla	fokus	under	ett	framträdande	
• Självförtroende	och	självkänsla	
• Att	kontrollera	sina	känslor	så	inte	negativa	impulser	får	styra	
• Förmåga	att	förstärka	kontakten	med	publiken	under	ett	framträdande	
• Att	kunna	spela	på	sin	högsta	musikaliska	nivå.		

	
(min	översättning,	Connolly	&	Williamon,	2004,	s.	225).				

	
Connolly	och	Williamon	(2004)	menar	att	ovannämnda	punkter	inte	är	universellt	
applicerbara	för	alla	musiker,	men	att	alla	kan	använda	de	delar	som	bäst	passar	in.	Allt	
utgår	från	individen	och	hur	han/hon	utvecklar	sin	förmåga	att	använda	sitt	intellekt,	
det	handlar	om	balans	mellan	fysik	och	vad	som	sker	mentalt.		

2.2.2	Uppsatser	inom	området	mental	träning	i	musik	
Som	tidigare	nämnts	finns	det	inte	särdeles	mycket	forskning	om	mental	träning	och	
musik,	några	arbeten	presenteras	här	dock.	Lillmåns	(2011)	har	i	ett	examensarbete	för	
(YH)-	examen	med	hjälp	av	intervjuer	undersökt	hur	musiker	använder	sig	av	mental	
träning	för	att	motverka	rampfeber.	Hon	kommer	fram	till	att	mental	träning	har	många	
positiva	effekter,	och	att	det	är	bra	för	att	bygga	upp	sin	självbild	för	att	må	bättre	som	
individ.	Hon	menar	även	att	det	är	viktigt	att	upptäcka	orsakerna	till	scenskräck	och	
rampfeber	för	att	kunna	arbeta	med	dem	och	vända	dem	till	något	positivt.	Det	är	viktigt	
att	förstå	att	en	musiker	inte	kan	spela	på	sin	högsta	nivå	hela	tiden,	då	det	är	en	
variabel	som	hela	tiden	förändras	då	vi	är	under	utveckling	hävdar	hon.	Lillmåns	lyfter	
även	fram	vikten	av	avslappning	då	vi	lever	i	en	mer	stressad	miljö	än	tidigare.	Det	finns	
olika	metoder	för	detta,	men	hon	menar	att	alla	bör	hitta	sin	egen	väg	till	avslappning	
och	prova	sig	fram.	Hon	tar	även	upp	begreppet	”målprogrammering”	och	lägger	vikt	på	
att	det	är	en	mycket	bra	strategi	som	alla	musiker	kan	använda	sig	av.		
	
Ett	annat	examensarbete	på	grundnivå	som	berör	mental	träning	i	musik	är	Olsson	
(2007)	där	skriftliga	reflektioner	från	deltagare	i	Kjell	Fagéus	kurs	i	mental	träning	
analyseras.	I	arbetet	går	hon	igenom	deltagarnas	tankar	och	reflektioner	över	hur	den	
mentala	träningen	påverkat	och	påverkar	dem.	De	resultat	hon	kommer	fram	till	är	att	
självförtroende	intar	en	central	roll	i	deltagarnas	tankar.	En	annan	slutsats	är	
upptäckten	av	vikten	av	visualisering,	och	hur	deltagarna	använder	det	på	olika	sätt	i	
olika	situationer.		
	

																																																								
6	Sensorisk:	Hur	hjärnan	tolkar	impulser	som	kroppens	sinnesorgan	skickar	(NE,	2016h).	
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Re	(2014)	har	i	ett	examensarbete	på	avancerad	nivå	genomfört	en	självstudie	där	hon	
utgår	från	Greenes	(2002)	metod	för	mental	träning.	Det	handlar	här	om	Res	process	
och	förberedelser	inför	en	examenskonsert.	Resultatet	visar	att	arbetet	med	mental	
träning	ger	en	medvetenhet	om	vad	som	krävs	inför	ett	framträdande.	I	arbetet	anges	
dock	få	slutsatser	och	avsaknaden	av	diskussion	gör	det	svårt	för	mig	att	avgöra	om	det	
finns	några	motsättningar	i	studiens	uppbyggnad	och	genomförande.	Detta	är	en	
uppsats	på	konstnärligt	grund	där	pedagogiskt	perspektiv	och	utgångspunkt	saknas,	
vilket	enlig	mig	medför	en	tunn	teoretisk	förankring.		

2.3	Teoretiskt	perspektiv	-	Livsvärldsfenomenologi	
Begreppet	fenomenologi	betyder	”läran	om	det	som	visar	sig	för	medvetandet”	
(Bengtsson,	2016b).	Det	handlar	om	att	vi	genom	att	betrakta	allt	vi	ser	som	fenomen,	
skapar	oss	en	uppfattning	om	fenomenen	genom	att	betrakta	dem	utifrån	alla	möjliga	
tänkbara	parametrar.	För	att	skapa	en	tydlig	beskrivning	av	fenomenet	krävs	det	att	en	
forskare	i	största	möjliga	mån	lägger	sina	egna	åsikter	och	antaganden	åt	sidan	för	att	
beskrivningen	ska	kunna	bli	så	renodlad	som	möjligt.	Forskaren	ska	alltså	inte	värdera	
och	anta,	utan	helt	enkelt	bara	beskriva	vad	den	ser	framför	sig	utan	att	låta	några	
åsikter	förändra	fenomenets	natur.	Enligt	Paulander	(2011)	kan	ett	fenomen	vara	vad	
som	helst,	till	exempel	saker,	andra	människor	och	olika	händelser.	Människor	söker	
även	hela	tiden	efter	förståelse	av	sin	omgivning	och	inom	fenomenologi	är	just	
förståelse,	förklaring	och	mening	centrala	och	nära	sammanbundna.	Fenomenologi	intar	
enligt	Bengtsson	(2016b)	en	framträdande	roll	inom	musikestetik	och	musikpsykologi.	
Fokus	ligger	då	främst	på	analys	av	icke-klangliga	fenomen	som	vi	endast	kan	förstå	
genom	vårt	medvetande	såsom	”upplösning”,	”energi”,	”förväntan”,	”rörelse”	med	mera	
som	bildar	våra	upplevelser	av	musik	som	helhet.		
	
Bengtsson	(2005)	menar	att	fenomenologi	inte	utgör	ett	enhetligt	block	utan	mer	
handlar	om	en	filosofisk	inriktning	med	många	olika	variationer.	Det	råder	även	en	
misstänksamhet	mot	färdiga	metoder	som	utgår	från	en	mall	och	regler	för	utforskande	
av	saker	och	ting.	Detta	är	något	som	ger	forskare	en	viss	frihet	att	själva	förstå	och	tolka	
det	utforskade	fenomenet	menar	Bengtsson.		
	
Ur	de	fenomenologiska	tankegångarna	har	livsvärldsperspektivet	sprungit	fram.	
Begreppet	är	utvecklat	av	många	olika	filosofer	och	har	haft	inflytande	i	samtida	
forskning	inom	bl.	a	samhällsvetenskap	och	pedagogik	(Bengtsson,	2016a).	Perspektivet	
används	idag	främst	inom	kvalitativ	forskning,	en	forskning	som	inriktar	sig	på	att	
beskriva,	tolka	och/eller	förstå	olika	fenomen.	Ur	ett	livsvärldsperspektiv	syftar	
forskning	till	att	studera	världen	så	som	den	upplevs.	Bengtsson	(2005)	beskriver	
livsvärlden	som	en	värld	vi	tillsammans	alltid	lever	i.	Vi	lever	och	kommunicerar	med	
varandra	vilket	gör	livsvärlden	till	en	social	värld	med	olika	föremål	och	organisering	
skapat	av	människan.	Detta	gör	att	världen	uppfattas	som	en	historisk	värld	där	alla	
föremål	har	en	individuell	betydelse	då	föremål	identifieras	utifrån	vår	levda	erfarenhet.	
Detta	betyder	att	det	inom	livsvärlden	inte	finns	enskilda	föremål	eftersom	allt	ses	som	
kopplat	till	varandra:	”Varje	föremål	som	vi	erfar	eller	hanterar	är	omgivet	av	andra	
föremål	och	varje	föremål	som	vi	intresserar	oss	för	hänvisar	i	sin	tur	till	ytterligare	
föremål	utanför	den	aktuella	omgivningen”	(s.	19).	Detta	kan	tolkas	som	att	allt	är	
sammanbundet	genom	en	social,	historisk	och	emotionell	kontext.		
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Inom	livsvärldsperspektivet	talas	det	enligt	Paulander	(2011)	om	meningsskapande,	
dvs.	vad	vi	i	vår	omgivning	tillägnar	mening.	I	detta	ständiga	meningsskapande	söker	vi	
koppla	ihop	flödet	av	information	till	för	oss	begripliga	mönster,	något	som	vi	inte	kan	
undslippa,	vare	sig	medvetet	eller	omedvetet.	Paulander	menar	även	att	mening	kan	
kopplas	samman	med	intentionalitet,	dvs.	vad	vi	riktar	vårt	medvetande	mot.	Ett	fokus	
kan	vara	medvetet	riktat	mot	något,	men	det	kan	även	vara	omedvetet	riktat	och	vi	kan	
även	ha	flera	fokus	samtidigt.	Detta	pågår	hela	tiden	då	vi	under	vårt	dagliga	liv	riktar	
medvetandet	mot	olika	händelser	och	föremål.	När	medvetandet	riktas	mot	ett	fenomen,	
får	det	mening	i	sammanhanget	först	när	det	organiseras	in	i	vårt	livsvärldsflöde.	Detta	
gör	att	alla	föremål	har	en	individuell	betydelse	då	det	handlar	om	hur	vi	uppfattar	
föremål	i	vår	livsvärld.						
	
Enligt	Carlsson	(2005)	kan	våra	livsvärldar	krocka	med	varandra.	Hon	beskriver	t	ex.	
hur	elever	med	dyslexi	kan	bli	tvungna	att	anpassa	sig	till	en	lärares	livsvärld,	en	lärare	
som	i	sin	tur	styrs	av	skolans	krav	och	förväntningar.	Att	kunna	skriva	är	en	självklarhet	
för	läraren,	och	även	om	läraren	kan	förstå	att	dyslektikern	har	svårt	att	skriva	kan	
läraren	aldrig	sätta	sig	in	i	hur	det	känns	för	dyslektikern	att	inte	kunna	skriva.	Detta	
kan	tolkas	som	att	det	inte	går	att	helt	sätta	sig	in	i	en	annan	människas	livsvärld	då	vi	är	
påverkade	av	vår	egen.	Viktigt	att	poängtera	menar	Carlsson	(2005),	är	att	livsvärlden	
inte	är	en	statisk	stillastående	värld,	utan	den	utgörs	av	en	mer	pågående	förändring	
som	fortgår	hela	tiden.	När	vår	kropp	lär	sig	en	ny	färdighet	bildas	en	vana,	som	i	sin	tur	
medför	en	förändring	av	vår	livsvärld.	När	vi	behärskar	denna	färdighet	glömmer	vi	
snart	hur	det	kändes	att	inte	kunna	det	vi	lärt	oss.	Detta	gör	att	vi	inte	behöver	tänka	när	
vi	utför	färdigheten	som	till	exempel	att	skriva,	vi	bara	gör	det	och	vår	livsvärld	ändras.	I	
just	det	här	exemplet	blir	det	problematiskt	för	en	dyslektiker	då	skrivande	inte	är	en	
självklarhet	och	de	som	kan	skriva	inte	tänker	på	att	alla	inte	klarar	av	det.		
	
Ovannämnda	resonemang	är	intressanta	för	föreliggande	studie	då	jag	utforskar	hur	
mental	träning	kan	hjälpa	mig	att	känna	mig	mer	bekväm	på	scen.	Att	befinna	mig	på	en	
scen	är	något	jag	återkommande	är	med	om,	och	det	är	därför	också	något	som	ingår	i	
min	livsvärld.	Det	går	inte	att	veta	hur	andra	upplever	känslan	av	att	vara	på	scen,	jag	
kan	endast	uppleva	hur	jag	känner.	Diskussioner	med	andra	kan	ge	information	om	
upplevelsen,	men	den	intima	känslan	är	min	egen	då	den	endast	bygger	på	min	levda	
erfarenhet.	 	
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3	Metodkapitel	
I	detta	kapitel	beskrivs	studiens	metod,	dess	genomförande,	bearbetning	och	analys,	
kapitlet	avslutas	med	några	reflektioner	kring	studiens	tillförlitlighet	och	giltighet.	

3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metod/er	
Syftet	med	denna	självstudie	är	att	utforska	på	vilka	sätt	mental	träning	kan	förändra	
livsvärlden	samt	minska	obehag	inför	scenframträdanden.	För	att	uppnå	studiens	syfte	
passar	här	en	rad	kvalitativa	metoder	som	loggboksskrivande,	ljudinspelning,	
videoinspelning	som	observationsmedel.		Några	faktorer	som	är	bra	att	ha	i	åtanke	vid	
observationsarbete	är	enligt	Bjørndal	(2005)	frågor	som	vad	som	ska	observeras,	vilket	
syfte	observationen	har,	var	och	hur	ska	observationen	genomföras,	hur	mycket	som	ska	
observeras	och	hur	ska	observationen	ska	registreras.	
	
Som	primär	metod	för	den	här	studien	har	jag	valt	observation	genom	loggbok,	en	
metod	där	skriftliga	reflektioner	används	för	att	nå	djupare	förståelse	av	olika	skeenden.	
Det	handlar	då	enligt	Bjørndal	(2005)	om	att	forskaren	systematiskt	avsätter	tid	för	
reflektion.	Det	finns	olika	typer	av	loggböcker	vilket	ger	en	observatör	valmöjlighet	att	
skräddarsy	sin	loggboks	innehåll	och	struktur.	För	denna	studie	har	jag	valt	att	använda	
mig	av	en	strukturerad	processloggbok.		
	
En	strukturerad	loggbok	bygger	på	att	användaren	besvarar	samma	frågor	vid	varje	
observationstillfälle	i	syfte	att	förenkla	bearbetningen	av	observationsmaterialet.	Detta	
betyder	i	vissa	fall	att	det	blir	lättare	att	upptäcka	de	olika	mönster	som	visar	sig.	En	
processloggbok	ger	i	sin	tur	en	överblick	över	processens	gång,	som	till	exempel	under	
en	pedagogisk	process.	Användaren	kan	då	genom	att	reflektera	över	insamlad	data,	
skapa	sig	en	överblick	över	hela	processens	gång.	Bjørndal	(2005)	ger	exempel	på	hur	
en	sådan	loggbok	kan	se	ut:	Vad	hände?,	Vad	kände	jag?	och	Vad	lärde	jag	mig?	
Frågornas	korta	och	konkreta	innebörd	innehåller	en	öppenhet	som	kan	bidra	till	att	
observatören	fritt	kan	nedteckna	relevanta	reflektioner.		
	
Att	utföra	observationer	med	loggbok	är	för	mig	ett	självklart	val	då	det	ger	mig	
möjlighet	att	upptäcka	mönster	som	uppstår	över	tid	och	följa	och	reflektera	över	
processen	på	ett	för	mig,	tydligt	sätt.	Frågan	”Vad	lärde	jag	mig?”	har	jag	dock	valt	att	
ändra	till:	Vad	erfor	jag?	Då	livsvärldsperspektivet	handlar	om	erfarande	ger	frågan	mig	
en	bredare	möjlighet	att	reflektera	fritt	och	skriva	ned	tankar	och	funderingar	jag	
upplever	i	min	livsvärld	i	syfte	att	bli	mer	medveten	om	processen	som	helhet.	

3.2	Design	av	studien		

3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	
För	att	i	detta	arbete	praktiskt	applicera	användandet	av	mental	träning	har	jag	valt	att	
arbeta	med	Hilding	Rosenbergs	Plastiska	scener,	en	samling	stycken	för	piano	av	
varierande	karaktär.	Anledningen	till	att	jag	valt	just	detta	är	att	det	inte	är	så	tekniskt	
krävande.	Det	är	också	uppdelat	i	åtta	små	stycken	vilket	gör	att	jag	kan	prova	olika	
ingångar	till	musiken	för	alla	de	olika	styckena	och	binda	ihop	dem	till	en	enhet	
efterhand.		
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Viktigt	att	poängtera	är	att	föreliggande	studie	inte	handlar	om	att	lära	sig	ett	
musikstycke,	utan	om	hur	jag	ska	kunna	arbeta	med	det	för	att	kunna	klara	av	att	spela	
det	på	scen	med	en	bekväm	känsla.	Verket	i	sig	är	en	fokuspunkt	för	att	prova	mentala	
strategier,	vilket	innebär	arbete	som	inte	har	någon	direkt	koppling	till	att	spela	upp	just	
detta	stycke,	utan	mer	handlar	om	att	skapa	ett	nytt	förhållningssätt	till	framträdanden	
av	generell	betydelse.	Inte	att	förringa	den	mentala	träningens	effekt	på	inlärning,	men	
målet	med	studien	är	inte	att	hitta	en	bra	inlärningsstrategi,	även	om	det	skulle	kunna	
komma	som	en	bonus,	utan	fokus	ligger	alltså	på	en	lärandeprocess	mot	bättre	
självkänsla	och	självförtroende	på	scen.		
	
I	detta	arbete	har	jag	valt	att	använda	mig	av	Fagéus	(2012)	strategier	då	dessa	enligt	
mig	erbjuder	tydliga	tillvägagångssätt	för	hur	jag	ska	ta	mig	an	mental	träning.	
Arbetssättet	går	ut	på	att	den	som	utför	träningen	följer	sex	olika	steg	uppdelade	i	ett	
tolvveckorsschema:	
	

a.	Fysisk	avspänning,	mental	avslappning	och	inre	mentalt	rum	
b.	Självbildsträning	–	självrespekt,	självkänsla,	självförtroende	och	självinsikt	
c.	Motivation,	attityder,	feedback	och	förebilder	
d.	Framtidsbilder.	Visioner,	konkreta	målbilder	och	kreativitet	
e.	Förberedelse	för	övning	och	övning	
f.	Scenträning	–	konsert,	föreställning	och	audition	(Fagéus,	2012,	s.	78)	

	
Arbetet	börjar	med	att	jag	läser	igenom	Fagéus	(2012)	bok	för	att	få	en	helhetsbild	av	
den	beskrivna	strategin.	Ramen	för	studien	är	därefter	tolv	veckor	då	det	är	den	tiden	
som	AMT	utgår	ifrån.	Ett	mål	är	att	göra	övningarna	fem	gånger	i	veckan,	ibland	dock	lite	
färre	vilket	jag	anser	inte	påverkar	resultatet.	Övningarna	utförs	för	det	mesta	på	skolan	
i	ett	vilorum	eller	ett	övningsrum,	och	ibland	även	i	mitt	hem.	Tidpunkten	för	
övningarna	varierar	då	det	är	lättare	rent	schematekniskt.	
	
Den	mentala	träningen	kompletteras	med	coachande	möten	med	en	lärare	där	jag	spelar	
upp	mina	stycken	för	att	sedan	diskutera	hur	jag	kan	arbeta	vidare	med	musikalisk	
gestaltning,	och	hur	jag	kan	tänka	när	jag	spelar.	Detta	ger	mig	även	en	möjlighet	att	
träna	på	att	spela	upp	min	musik	för	någon	annan	än	min	pianolärare,	dock	behandlas	
den	mentala	träningens	aspekter	in	i	de	coachande	samtalen.	

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
De	situationer	jag	valt	att	dokumentera	är	alla	de	sessioner	jag	gjort	med	mental	träning	
under	tolv	veckor.	Jag	valde	att	efter	varje	träningstillfälle	föra	loggbok	utifrån	Bjørndals	
(2005)	frågor	för	en	strukturerad	processloggbok	samt	min	egen	fråga	om	vad	jag	erfor,	
detta	för	att	påbörja	en	reflektion	över	mitt	sätt	att	tänka	och	känna	inom	mig	själv.	Jag	
bestämde	aldrig	i	förväg	när	jag	skulle	göra	träningen,	det	blev	spontant	under	dagen	
beroende	på	hur	mycket	jag	hade	att	göra.		
	
De	coachande	samtalen	skedde	också	lite	slumpartat	då	vi	bokade	in	ett	möte	i	taget	och	
aldrig	på	samma	tid.	Dessa	samtal	valde	jag	att	dokumentera	genom	skriftlig	reflektion	
efter	varje	tillfälle.		

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Den	mentala	träningen	utfördes	i	olika	rum	där	jag	kunde	skärma	av	mig	från	
omvärlden,	och	jag	låg	eller	satt	då	ned	och	lyssnade	på	Fagéus	inspelade	guidning	som	
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var	olika	för	varje	vecka.	Efter	varje	övning	förde	jag	loggbok	i	ett	anteckningsblock	som	
jag	alltid	bar	med	mig	och	som	jag	skrev	i	för	hand.	Loggboken	skrevs	vid	varje	
träningstillfälle,	ungefär	fem	gånger	i	veckan	under	tolv	veckor,	vilket	resulterade	i	
mycket	material.	Varje	inlägg	i	loggboken	märkte	jag	med	datum,	tid	och	plats.	Övningen	
tog	oftast	mellan	tio	minuter	till	en	kvart	och	efter	varje	pass	reflekterade	jag	över	mina	
tankar	i	upp	till	tjugo	minuter.	Loggboksfrågorna	vad	hände,	vad	kände	och	vad	erfor	
jag,	hjälpte	mig	att	hålla	reflektionen	inom	ramar	utan	att	hämma	det	flöde	av	tankar	
som	kom	till	mig	vid	övningstillfällena,	de	hjälpte	mig	också	att	skapa	en	helhetsbild	av	
informationen	i	reflektionsprocessen.		
	
Uppsåtet	med	loggboksskrivandet	var	att	skriva	så	ärligt	som	möjligt.	Det	är	inte	
meningen	att	alla	ska	kunna	läsa	och	förstå	det	som	står	där	utan	det	är	min	livsvärlds	
personliga	skrymslen	som	jag	reflekterar	över.	Jag	tänkte	inte	så	mycket	på	språkbruk	
utan	försökte	formulera	saker	i	frågor,	särskilt	under	kategorin	om	vad	jag	erfor.	Detta	
gjorde	jag	för	att	jag	under	analysprocessen	skulle	kunna	förhålla	mig	till	de	nya	frågor	
som	uppkommit	i	loggboken	när	allt	material	var	insamlat.	Jag	försökte	dock	vara	tydlig	
så	att	det	skrivna	innehållet	skulle	få	någon	form	av	kontext	och	inte	bara	bli	lösryckta	
ord	och	meningar.	Hela	arbetsprocessen	avslutas	med	ett	uppspel	av	verket,	men	
eftersom	videoupptagningen	endast	dokumenterade	uppspelet	och	inte	direkt	visar	den	
mentala	träningens	påverkan	valde	jag	att	inte	ta	med	detta	i	min	analys.	

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
För	att	bearbeta	innehållet	i	loggboken	började	jag	med	att	renskriva	på	datorn,	detta	
gjorde	jag	i	syfte	att	få	en	tydlig	uppstapling	av	dagarna	och	svaren	på	frågorna	samt	få	
en	översiktlig	bild	av	händelseförloppet.	En	bidragande	faktor	till	detta	val	var	att	jag	
skrev	varje	dags	reflektion	på	ett	papper	vilket	resulterade	i	väldigt	många	ark,	och	med	
renskrivningen	på	datorn	blev	den	hopsamlade	loggboken	istället	mer	lätthanterlig.	Jag	
ändrade	ingenting	utan	skrev	ned	allt	jag	skrivit	i	loggboken.		
	
Efter	renskrivningen	läste	jag	igenom	det	hela	kronologiskt	flera	gånger	för	att	leta	efter	
mönster.	Jag	valde	därefter	att	analysera	innehållet	tema	för	tema	och	sammanfattade	
till	exempel	de	två	första	veckorna	under	en	rubrik.	Detta	gav	mig	en	bild	av	hur	min	
livsvärld	succesivt	förändrades	desto	längre	in	i	processen	jag	kom.	Eftersom	jag	inte	
kunde	ta	med	allt	material	från	loggboken	valde	jag	att	fokusera	på	hur	jag	erfor	
processen	och	hur	det	kändes.		

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
Att	reflektera	och	analysera	det	jag	själv	gör	skulle	kunna	ses	som	problematiskt	då	det	
kan	uppstå	en	konflikt	mellan	mig	som	studieobjekt	och	mig	själv	som	forskare,	men	i	
och	med	att	den	praktiska	delen	av	studien	i	form	av	loggboksskrivande	görs	på	
höstterminen	och	analys-	och	skrivprocess	görs	på	vårterminen	ger	det	lite	distans	och	
gör	det	lite	lättare	för	mig	att	forska	ur	ett	mer	neutralt	perspektiv	enligt	min	mening.	
Observation	och	utvärdering	är	enligt	Bjørndal	(2005)	viktiga	verktyg	för	en	pedagog,	då	
de	ligger	till	grund	för	vad	pedagogen	uppmärksammar	i	elevers	lärande.	Denna	studie	
bygger	på	observationer	av	mig	själv,	där	jag	genom	att	använda	mig	av	mental	träning	
utforskar	en	lärandeprocess	med	hjälp	av	loggbok.	Då	analysprocessen	bygger	på	ett	
flertal	väl	dokumenterade	reflektioner	under	processens	gång,	torde	de	vara	giltiga	för	
hur	just	min	livsvärld	beskrivs.	Johansson	och	Svedner	(2010)	använder	sig	av	
begreppet	reliabilitet,	som	betyder	noggrannhet	vid	mätning.	I	detta	fall	väljer	jag	
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istället	att	använda	mig	av	begreppet	tillförlitlighet,	och	jag	syftar	då	på	att	jag	här	har	
haft	en	strävan	att	vara	så	noggrann	som	möjligt	i	analysen	och	genomförandet	av	detta	
arbete.		
	
I	studien	har	jag	inte	behövt	ta	några	etiska	ställningstaganden	gentemot	andra	
personer	då	studien	enbart	berör	mig	och	mitt	utforskande	av	min	egen	gestaltande	och	
lärande	process.	De	enda	tillfällen	någon	annan	är	med	i	studien	är	under	de	coachande	
samtalen	i	resultatkapitlet,	där	jag	har	valt	att	enbart	benämna	hen	som	lärare	i	studiens	
resultatkapitel.			
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4	Resultat	av	analys	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	analysen.	Kapitlet	inleds	med	temat	Att	öppna	
medvetandet	och	fortsätter	med	temat	Självbildsträning	–	att	tycka	om	mig	själv	och	det	
jag	gör.	Efter	detta	följer	tre	teman:	Förebilder	–	att	se	sig	själv,	Vad	jag	vill	odla	inom	mig	
och	Att	vara	förberedd.	Kapitlet	avslutas	med	två	teman:	Sista	förberedelsen	och	Tiden	är	
inne	varvid	det	hela	avslutas	med	en	sammanfattning	och	slutsatser.	I	resultatdelen	
används	citat	ur	loggboken	märkta	med	datum.	Följande	symbol	[…]	visar	att	text	tagits	
bort	i	syfte	att	göra	texten	mer	läsvänlig	och	underlätta	läsarens	förståelse.		

4.1	Att	öppna	medvetandet		
Enligt	Fagéus	(2012)	är	grunden	till	mental	träning	att	lära	sig	avslappning,	både	
muskulärt	och	mentalt.	Därför	handlar	mina	två	första	veckor	enbart	om	att	jag	ska	lära	
mig	grunderna	till	denna	avslappning.	Efter	dessa	två	första	veckor	använder	jag	mig	
enbart	av	avslappning	i	början	av	varje	övning.	Detta	görs	i	syfte	att	öka	min	
självmedvetenhet	gällande	om	jag	är	avslappnad	eller	inte,	och	med	mål	att	jag	ska	
sänka	min	kropps	grundspänning	för	att	kunna	göra	mig	mer	mottaglig	för	budskapen	i	
övningarna.	Den	mentala	avslappningen	syftar	även	till	att	jag	ska	skapa	mig	ett	mentalt	
rum,	vilket	innebär	att	jag	i	min	tanke	målar	upp	en	plats	eller	rum	för	mitt	inre	som	jag	i	
tanken	kan	gå	till	för	att	”bara	vara”.	
	
Första	veckan	fokuserar	jag	alltså	helt	på	muskulär	avslappning	och	andra	veckan	på	
mental	avslappning.	Det	som	händer	första	veckan	är	att	jag	lyssnar	på	den	första	
inspelade	guidningen	av	Fagéus,	och	försöker	slappna	av.	Det	blir	ett	blandat	resultat	
från	dag	till	dag,	en	dag	skriver	jag	i	loggboken:	”Det	gick	snabbare	att	slappna	av”	
(28/9-15)	och	en	annan	dag:	”Svårt	att	slappna	av.	Jag	blev	rastlös	och	ofokuserad”	
(29/9-15).	

	
Dessa	fåordiga	inlägg	i	loggboken	utgör	ganska	konkreta	inlägg	på	vad	som	händer	
under	den	här	perioden	och	de	reflektioner	som	görs	handlar	om	att	dagsformen	
påverkar	upplevelsen	av	avslappningen.	När	jag	i	loggboken	beskriver	hur	det	känns	ser	
jag	dock	samtidigt	ett	mönster	av	en	yttre	påverkande	faktor	som	stör	avslappningen,	
nämligen	stress:	”Har	en	stressklump	i	magen.	Oro	över	att	inte	hinna	med	saker,	känns	
som	jag	behöver	göra	avslappning	flera	gånger	per	dag”	(30/9-15).	
	
Vid	flera	tillfällen	skriver	jag	i	loggboken	om	en	oro	över	att	hinna	med	allt	som	pågår	i	
skolan	och	denna	oro	stör	mitt	fokus	på	den	mentala	träningen.	Det	handlar	om	en	
ganska	stor	yttre	påverkan	som	blir	till	ett	hinder	för	att	uppnå	fokus.	En	intressant	
anteckning	i	loggboken	är:	”Har	under	några	dagar	haft	väldigt	svårt	att	slappna	av.	
Detta	beror	nog	på	att	jag	har	dålig	struktur	på	mina	dagar”	(30/9-15).	Denna	reflektion	
skulle	kunna	tolkas	som	att	jag	funderar	över	vad	det	är	jag	behöver	göra	för	att	lättare	
kunna	slappna	av.	Det	skulle	också	kunna	betyda	att	avsaknaden	av	struktur	leder	till	en	
orolighet	som	i	sin	tur	bidrar	till	stress.	Dessa	tankar	återkommer	några	gånger	under	
de	två	första	veckorna	och	jag	kommer	i	loggboken	fram	till	att	grundspänningen	är	för	
hög	och	att	stress	är	en	trolig	anledning	till	det.	
	
Även	om	det	finns	negativa	inlägg	i	loggboken	finns	det	även	positiva.	Efter	två	veckors	
träning	verkar	det	som	träningen	ger	effekt	då	jag	i	loggboken	beskriver	att	jag	har	
lättare	att	nå	muskulär	avslappning.	En	mental	avslappning	är	dock	ännu	svår	att	nå	fullt	
ut,	då	jag	upplever	att	jag	har	svårt	att	hålla	tankarna	riktade	åt	endast	ett	håll,	men	en	
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reflektion	i	loggboken	beskriver	att:	”jag	känner	mig	lugnare	efter	två	veckors	
avslappningsövningar”	(2/10-15),	vilket	visar	att	träningen	har	effekt.	I	analysprocessen	
börjar	jag	upptäcka	att	något	börjar	hända	i	min	livsvärld,	då	jag	i	loggboken	gör	flera	
inlägg	som	kan	tolkas	som	att	jag	”öppnar	mitt	medvetande”.	Detta	för	att	jag	lär	mig	
skillnaden	på	att	vara	spänd	och	avslappnad.	

4.2	Självbildsträning	–	att	tycka	om	mig	själv	och	det	jag	gör	
Under	två	veckor	fokuseras	arbetet	i	Fagéus	metod	på	att	förbättra	självbilden,	detta	är	
ett	arbete	han	delar	upp	i	två	delar:	självkänsla	och	självförtroende.		
	
Självkänsla	
Den	tredje	veckan	handlar	träningen	om	att	bygga	upp	självkänsla.	När	avslappningen	är	
som	djupast	används	positiva	affirmationer	i	form	av	ord	som	till	exempel	lugn,	trygg	
och	modig	för	att	befästa	deras	innebörd.	Dessa	affirmationer	väljs	utifrån	en	lista	med	
förslag	som	Fagéus	(2012)	har	ställt	upp,	men	innebörden	i	orden	är	individuella	då	de	
får	betydelse	utifrån	hur	de	uppfattas	av	mig.	Därefter	upprepas	orden	flera	gånger	i	
följd	för	att	stärka	deras	innebörd	och	effekt.		
	
I	loggboken	framkommer	att	jag	börjar	med	att	tänka	på	fyra	ord	som	beskriver	en	
person	med	bra	självkänsla	och	att	jag	sedan	försöker	föra	över	detta	på	mig	själv,	en	
överföring	som	också	den	sker	i	ett	avslappnat	tillstånd.	Flera	inlägg	i	loggboken	
beskriver	att	avslappningen	känns	lättare	att	nå	denna	vecka,	och	vid	ett	tillfälle	sker	en	
intressant	händelse	då	jag	når	en	helt	ny	nivå	av	avslappning	och	fokus:	”…	allt	
runtomkring	bara	försvann,	svårt	att	beskriva	[…]	det	kändes	som	om	jag	flöt	ut	ur	
kroppen.	Var	verkligen	i	mitt	mentala	rum,	hade	fullt	fokus	på	det	jag	gjorde”	(7/10-15).		

	
Rent	generellt	beskriver	jag	i	loggboken	att	jag	erfar	den	mentala	avslappningen	som	
mer	lättillgänglig,	och	att	detta	i	sin	tur	medför	ett	inre	lugn	med	en	positiv	inverkan	i	
min	vardag.	Jag	börjar	nu	även	ifrågasätta	min	egen	självbild	och	erfar	en	helt	ny	
medvetenhet	om	hur	jag	ser	på	mig	själv.	I	loggboken	skriver	jag:	”Skillnad	på	hur	jag	är	
och	hur	jag	vill	vara	[…]	Man	lär	känna	sig	själv	på	ett	djupare	plan”	(5/10-15).	Detta	
skulle	kunna	visa	på	att	jag	börjar	reflektera	över	min	självbild,	och	uppmärksamma	
drag	hos	mig	själv	som	jag	vill	förändra.	Det	kan	även	tolkas	som	att	jag	erfar	en	konflikt	
inom	mig	i	denna	del	av	träningsprocessen,	där	jag	på	något	sätt	vet	vad	och	vem	jag	är,	
och	samtidigt	vet	vad	och	vem	jag	vill	vara.	Det	är	de	affirmationer	jag	valt	ut	som	verkar	
ge	mig	möjlighet	att	se	mig	själv	utifrån	olika	perspektiv.	Att	internalisera	innebörden	av	
orden	för	att	förändra	mitt	sätt	att	se	på	mig	själv	är	också	en	process	som	pågår	under	
hela	träningsperioden.	Det	kan	tolkas	som	att	jag	genom	positiva	affirmationer	försöker	
både	förändra	min	livsvärld	och	min	upplevelse	av	den.	
	
I	loggboken	beskriver	jag	hur	upplevelsen	av	de	utvalda	orden	ger	effekt	i	det	
avslappnade	tillståndet:	”jag	känner	mig	lugnare,	orden	jag	har	valt	börjar	sjunka	in,	
men	kräver	påminnelser	hela	tiden.	Jag	känner	mig	mer	positiv	och	säker	i	mig	själv”	
(9/10-15).	Detta	skulle	kunna	visa	att	det	är	en	process	som	behöver	underhållas	för	att	
ge	effekt,	där	återupprepningar	av	ord	gör	att	hjärnan	tvingas	tro	på	det	som	sägs.	Det	
kan	även	visa	att	det	går	att	påverka	upplevelsen	av	livsvärlden	genom	att	styra	tanken	
genom	positiva	affirmationer.	I	loggboken	beskriver	jag	även	att	träningen	kan	användas	
som	övningspaus,	då	den	verkar	skänka	energi	och	fokus	också	åt	själva	övningen;	en	
upplevelse	av	att	jag	blir	piggare	och	kan	öva	längre	på	dagarna.		
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Självförtroende	
Vecka	tre	innebär	en	start	på	en	process	för	att	nu	också	förbättra	självbilden,	och	fokus	
ligger	nu	därför	på	självförtroende.	I	loggboken	beskriver	jag	hur	jag	väljer	ut	fyra	ord	
som	jag	anser	beskriver	en	person	med	ett	gott	självförtroende.	Likt	orden	från	
föregående	veckas	träning	är	innebörden	av	dessa	ord	individuell	och	i	loggboken	
beskriver	jag	att	dessa	ord	har	en	stark	effekt	på	mig,	dessa	ord	är:	kan,	vill,	vågar,	och	
trygg.	I	loggboken	sätter	jag	dessa	ord	i	en	kontext	där	jag	spelar	piano	eftersom	detta	
förväntas	ge	större	effekt	för	mitt	ändamål:	”Jag	kan	spela	piano,	jag	vågar	spela	piano,	
jag	vill	spela	piano,	jag	är	trygg	med	att	spela	piano”	(13/10-15).	Detta	kan	tolkas	som	
att	jag	börjar	tillämpa	den	mentala	träningen	mot	ett	specifikt	mål	och	att	jag	nu	aktivt	
försöker	förändra	delar	av	min	livsvärld.	
	
Ett	mönster	som	visar	sig	i	loggboken	är	att	jag	börjar	känna	mig	tryggare	i	mig	själv	och	
i	det	jag	gör.	Detta	är	ingen	mirakelkur	som	direkt	förändrar	mitt	”jag”,	men	det	är	
tydligt	att	processen	mot	en	bättre	självbild	pågår	och	att	detta	uppmärksammas	i	
loggboken	med	flera	positiva	inlägg:	”Jag	börjar	känna	en	större	tilltro	till	mina	
förmågor.	Jag	känner	en	annan	acceptans	över	vad	jag	kan	och	inte	kan	[…]	jag	känner	
mig	mycket	lugnare	inför	framtiden	och	känner	en	större	säkerhet	i	mig	själv”	(14/10-
15).	Denna	positivitet	kan	tolkas	som	en	växande	styrka	i	självkänsla	och	
självförtroende,	och	jag	beskriver	att	det	är	viktigt	att	fortsätta	odla	dessa	tankar	och	
reflektioner	för	att	fortsätta	utvecklas	som	individ.	I	detta	skede	börjar	jag	i	loggboken	
även	reflektera	över	hur	dessa	övningar	påverkar	min	övning	vid	pianot,	och	om	de	har	
en	direkt	effekt.	Något	svar	på	detta	kommer	jag	inte	fram	till	direkt,	men	jag	beskriver	
det	som	att	det	är	lite	både	och.	Det	är	fler	faktorer	än	de	mentala	som	väger	in	i	hur	
övningen	går,	till	exempel	motorisk	färdighet,	tid,	och	vart	jag	är	i	inlärningsprocessen.	
Under	skrivprocessen	kan	jag	dock	konstatera	att	träningen	har	en	effekt	på	mitt	
pianospel,	då	självbilden	beskrivs	påverka	spelglädje	och	tillit	till	min	förmåga	att	spela	
piano.	Denna	vecka	tre	utvecklar	jag	även	en	helt	ny	positiv	attityd	mot	det	jag	beskriver	
som	motgångar.	I	loggboken	skriver	jag:	
	

Med	dessa	korta	meningar	försöker	jag	skapa	en	positiv	atmosfär	i,	och	runt	
mig	själv	för	att	förbättra	mitt	självförtroende	när	jag	spelar	piano.	Idag	
känner	jag	mig	lite	nere	och	har	ingen	större	motivation	till	att	öva.	[…]	Jag	
tror	att	man	får	acceptera	att	även	om	man	har	fokus	och	lugn	så	går	övningen	
inte	alltid	bra,	man	får	leva	med	det.	Man	kan	däremot	skaka	av	sig	negativa	
tankar	och	tänka	att	det	går	bättre	nästa	gång.	(15/10-15)	

	
Något	som	nämns	vid	ett	antal	tillfällen	i	loggboken	är	att	jag	har	dåligt	samvete	över	
hur	det	går	med	min	övning,	men	citatet	ovan	visar	att	jag	börjar	tänka	mer	positivt	och	
bara	för	att	det	går	dåligt	en	dag	betyder	det	inte	att	det	går	dåligt	nästa	dag.	Detta	kan	
tolkas	som	att	min	förmåga	att	se	ett	problem	för	vad	det	är	och	sedan	tänka	ut	en	
strategi	för	att	hantera	det,	skulle	kunna	ha	en	positiv	påverkan	på	mitt	dåliga	samvete.	
Även	denna	vecka	erfar	jag	en	förändring	i	min	förmåga	till	avslappning,	och	i	loggboken	
beskrivs	en	djupare	form	av	avslappning:	
	

Jag	kände	mig	lättare,	jag	upplevde	det	som	lättare	att	stänga	ute	omvärlden.	
Det	kändes	lite	som	att	gå	in	i	en	bubbla	där	bara	jag	fanns.	Mitt	mentala	rum	
kändes	skarpare	och	mer	lättillgängligt.	Jag	känner	att	min	inre	stress	minskar	
och	mina	valda	ord	gör	mig	glad.	(19/10-15)	
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Som	ovanstående	citat	visar	utvecklas	min	förmåga	att	sjunka	ner	i	ett	avslappnat	
tillstånd,	och	de	yttre	faktorer	som	har	negativ	påverkan	minskar	i	inflytande.	Detta	
skulle	kunna	visa	att	avslappning	verkligen	är	en	färdighet	som	kräver	tid	för	att	
utvecklas.	Det	går	att	se	en	skiftning	i	min	livsvärld	under	arbetet	med	
självbildsträningen,	det	syns	särskilt	då	jag	i	loggboken	börjar	reflektera	över	vem	jag	är	
och	vem	jag	vill	vara.	Det	skulle	kunna	ses	som	en	process	för	att	förändra	den	kärna	
inom	mig	som	jag	helt	tagit	för	given,	men	nu	börjar	ifrågasätta.		

4.3	Förebilder	–	att	se	sig	själv	
Vecka	fem	handlar	träningen	om	att	reflektera	över	förebilder.	Tanken	är	att	reflektera	
över	vad	dessa	förebilder	representerar	och	vars	egenskaper	jag	uppskattar	och	vill	ta	
fram	i	mig	själv.	Avslappning	ligger	som	förut	till	grund	för	övningen,	men	jag	beskriver	
den	inte	i	loggboken	mer	än	att	jag	anger	att	jag	slappnar	av.	Detta	skulle	kunna	tolkas	
som	att	jag	har	utvecklat	avslappningsförmågan	så	mycket	att	jag	inte	längre	behöver	
anstränga	mig	för	att	nå	den.	Detta	i	sig	visar	att	jag	har	utvecklats	i	positiv	riktning.	
	
I	loggboken	syns	en	kluvenhet;	jag	beskriver	att	jag	känner	mig	lugn	och	att	jag	kan	klara	
av	det	jag	tar	mig	för,	samtidigt	som	jag	är	orolig	över	min	arbetsbörda	och	att	jag	inte	
riktigt	vågar	tro	på	mig	själv:	”Jag	känner	mig	lugn	och	samtidigt	lite	nere.	Ett	tvivel	på	
mig	själv	samtidigt	som	jag	vet	att	jag	kan”	(20/10-15).	Jag	beskriver	det	som	att	det	
känns	som	två	motpoler	som	drar	åt	varsitt	håll.	Detta	är	en	vanlig	tanke	inom	mig	även	
under	skrivprocessen,	men	jag	försöker	nu	se	det	som	en	djupare	reflektion.	Detta	skulle	
kunna	tolkas	som	att	jag	uppmärksammar	hur	jag	tänker	och	känner	för	att	sedan	
ifrågasätta	för	att	kunna	skapa	en	positiv	grogrund	för	nya	tankar.	
	
Arbetet	med	förebilder	beskrivs	i	loggboken	som	nyttig	och	bra,	och	jag	beskriver	
arbetet	med	att	föra	in	positiva	egenskaper	hämtade	från	förebilder	i	mig	själv.	Jag	
beskriver	även	att	jag	vet	att	jag	har	både	passion	och	disciplin,	och	jag	ställer	mig	
frågan	hur	jag	kan	ta	fram	detta	i	mitt	spel:	”Jag	vet	att	jag	kan,	jag	känner	dock	att	jag	
måste	disciplinera	mig	i	mitt	spel	för	att	göra	det	mer	effektivt”	(21/10-15).	
	
I	loggboken	beskrivs	också	en	frustration	över	att	det	går	långsamt	fram:	”Tålamodet	
testas	alltid	för	man	vill	att	det	ska	gå	fort”	(21/10-15).	Som	detta	citat	visar	är	jag	en	
person	som	vill	att	saker	jag	tar	mig	för	ska	gå	fort	och	effektivt,	och	det	får	ibland	
negativa	konsekvenser	då	jag	försöker	skynda	på	saker	som	egentligen	behöver	mer	tid.	
I	loggboken	beskrivs	en	känsla	av	otillräcklighet	och	att	jag	blivit	mer	medveten	om	
detta.	Upptäckten	av	mitt	sätt	att	tänka	är	nu	ett	steg	på	vägen	mot	bättre	självförståelse,	
och	det	skulle	kunna	tolkas	som	att	denna	reflektion	påverkar	mitt	sätt	att	tänka.	En	
beskrivning	som	görs	i	loggboken	är	att	jag	efter	denna	reflektion	kan	lugna	ner	de	
situationer	som	jag	tidigare	önskat	göra	snabbare.	Det	visar	sig	särskilt	då	jag	försöker	
strukturera	dagarna	för	att	göra	det	tydligare	för	mig	själv	vad	jag	ska	göra:	”Vad	ska	
göras?	Hur?	När?	Varför?”	(21/10).	En	reflektion	som	görs	är	att	de	beskrivningar	som	
finns	i	loggboken	visar	att	jag	vet	vad	som	behöver	göras,	men	att	jag	slits	mellan	hur	jag	
har	hanterat	dessa	situationer	tidigare	med	tanken	att	göra	det	så	fort	som	möjligt,	mot	
att	verkligen	tänka	igenom	hur,	och	varför	jag	bör	göra	det	på	ett	annat	sätt.	Det	blir	lite	
av	en	inre	kamp	mellan	hur	min	livsvärld	var,	och	vad	den	nu	börjar	bli.	
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I	loggboken	denna	vecka	fem	händer	något	nytt	när	jag	har	ett	övningspass	vid	pianot:	
”Jag	har	hittat	något	nytt	i	mitt	spel.	Jag	kunde	spela	utan	att	tänka	tekniskt.	Jag	bara	lät	
musiken	komma	till	mig.	Går	det	att	hitta	denna	känsla	igen?”	(22/10-15).	Känslan	
infann	sig	efter	att	jag	sett	en	dokumentär	på	tv	om	hur	en	ung	pianist,	Daniil	Trifonov,	
slår	igenom	på	världsscenen.	Dokumentären	handlar	om	hur	han	med	känsla	och	
enormt	engagemang	framför	musiken	han	älskar.	Ett	inlägg	i	loggboken	visar	att	jag	
efter	att	ha	sett	dokumentären	blir	väldigt	inspirerad,	och	när	jag	sitter	i	övningsrummet	
dagen	efter	upplever	jag	det	som	att	jag	lättare	kan	hitta	ett	musikaliskt	flöde	och	känsla	
i	musiken.	Detta	får	mig	att	tänka	på	något	som	min	pianolärare	brukar	säga	och	som	jag	
nu	förstår	på	ett	annat	sätt	än	tidigare:	”ta	med	alla	positiva	upplevelser	av	musik	som	
du	upplever	utanför	övningsrummet	in	till	övningsrummet	och	för	in	i	ditt	spel”.	Det	jag	
upplevde	kan	tolkas	som	en	situation	där	denna	tanke	verkligen	gav	effekt,	och	genom	
att	arbeta	med	förebilder	har	påverkan	av	mitt	förhållningssätt	mot	mig	själv	och	mitt	
spel	nu	förändrats.	
	
I	loggboken	visas	denna	vecka	en	ny	självsäkerhet	över	min	förmåga,	och	att	jag	
upplever	musiken	som	en	källa	som	fritt	kommer	fram	ur	mitt	inre.	Detta	beskrivs	som	
en	seger	då	mitt	fokus	tidigare	legat	på	det	tekniska	och	det	motoriska	i	pianospelet.	Det	
viktiga	var	då	att	pricka	rätt	toner	medan	allt	annat	hamnade	i	bakgrunden,	men	nu	
ändras	något	i	mitt	sätt	att	se	på,	och	spela	musik.	I	loggboken	beskriver	jag	hur	jag	kan	
använda	det	tekniska	spelet	som	ett	verktyg	för	mitt	skapande,	vilket	är	en	av	
egenskaperna	som	en	av	de	förebilder	jag	valde	beskrev.	Det	är	första	gången	jag	
nämner	skapande	av	musik	i	loggboken	då	jag	tidigare	varit	bunden	till	noter	och	
anvisningar.	Att	se	noterna	som	en	grund	att	stå	på,	men	att	sedan	skapa	en	egen	idé	av	
musiken	är	en	reflektion	som	jag	gör	i	loggboken	nu,	och	jag	beskriver	även	att	”övning	
med	känsla”	kan	göra	det	lättare	att	hitta	samma	känsla	under	ett	framförande.		
	
Vecka	sex	är	en	repetitionsvecka	där	jag	ges	möjlighet	att	välja	övningar	från	de	
föregående	veckorna.	Under	denna	vecka	skriver	jag	i	loggboken	hur	det	sker	en	
förändring	i	min	attityd	mot	scenframträdande	samtidigt	som	jag	erfar	en	utveckling	av	
min	livsvärld:		
	

Jag	känner	mig	trygg	samtidigt	som	det	kommer	gamla	känslor	av	att	jag	vill	
fly	från	scensituationen,	typ	sjukanmäla	mig	för	att	slippa.	Dessa	tankar	var	
idag	mycket	lättare	att	mota	bort.	Idag	är	det	första	gemensamma	lektionen7	
[…]	det	är	nervöst	men	jag	vet	att	jag	kan	göra	det,	och	göra	det	bra.	(27/10-
15)	

	
Inlägget	i	loggboken	visar	de	kval	jag	tidigare	upplevt	inför	varje	scenframträdande,	men	
att	jag	nu	börjar	kunna	styra	och	mota	bort	dessa	känslor	och	minska	deras	påverkan.	
Känslorna	är	inte	helt	borta,	men	jag	beskriver	att	de	inte	längre	kväver	mig	som	de	
tidigare	gjort,	jag	beskriver	även	att	jag	känner	större	tillit	till	mig	själv.	I	loggboken	
skriver	jag	nu	allt	oftare	att	jag	kan	se	mig	själv	spela	på	scen	och	att	det	är	en	positiv	
upplevelse.	Jag	skriver	att	träningen	hjälper	mig	att	odla	positiva	kvaliteter	hos	mig	själv	
och	att	jag	vågar	mer:	”Hitta	musiken	inom	mig	själv	när	jag	spelar,	se	det	som	att	
presentera	min	idé.	Prestationen	ligger	i	att	få	fram	min	idé,	inte	för	att	blidka	publiken	
[…]	publikens	tolkning	ligger	inte	hos	mig	utan	hos	dem,	jag	kan	inte	påverka	detta”	
(Josefsson,	28/10-15).	Detta	citat	är	intressant	då	det	kan	tolkas	som	en	acceptans	till	att	
																																																								
7	Gemensam	lektion:	En	lektion	där	pianister	samlas	och	spelar	upp	för	sin	lärare	och	varandra.	
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jag	inte	kan	påverka	hur	andra	tolkar	det	jag	gör	på	scen.	Hur	publiken	tar	emot	
musiken	kan	givetvis	kopplas	till	hur	jag	spelar,	men	känslan	av	att	bli	bedömd	för	allt	
jag	gör	har	inte	samma	inverkan	på	mig	som	tidigare.	I	loggboken	beskrivs	detta	som	att	
jag	anser	att	det	är	viktigare	att	utgå	från	mig	själv	och	hur	jag	vill	spela,	än	att	publiken	
tycker	att	jag	ska	spela	på	ett	visst	sätt.	Detta	skifte	av	fokus	kan	tolkas	som	att	jag	
utvecklas	mot	ett	större	självförtroende	på	scenen.	
	
De	reflektioner	som	framkommer	under	denna	period	skulle	kunna	visa	på	vilka	sätt	
min	livsvärld	förändras.	Den	jag	är,	och	vad	jag	gör	behöver	inte	längre	enbart	definieras	
av	vad	andra	tycker,	och	det	visas	genom	att	mina	tankemönster	förändras	gentemot	
mig	själv	och	andra.	Jag	börjar	se	mer	positivt	på	min	omgivning	och	att	egenskaper	som	
någon	annan	har,	kan	även	jag	ha	tillgång	till.	Livsvärlden	har	således	förändrats	då	jag	
har	öppnat	upp	för	att	se	på	mig	själv	och	min	omgivning	med	en	mer	positiv	inställning.	
Det	går	även	att	se	hur	känslan	av	panik	inför	ett	framförande	minskar,	vilket	i	sin	tur	
kan	betyda	att	hur	jag	såg	på	fenomenet	scenframträdande	tidigare	har	förändrats	och	
fått	en	ny	innebörd	i	min	livsvärld.			

4.4	Vad	jag	vill	odla	inom	mig	
Vecka	sju	handlar	om	vad	jag	vill	odla	och	vårda	personligt	och	artistiskt.	Under	
övningssekvenserna	frågar	jag	mig	vad	jag	vill	utveckla	hos	mig	själv.	Denna	fråga	ställs	
utifrån	tre	nivåer:	intellektuellt,	emotionellt	och	intuitivt.			
	
De	positiva	saker	jag	vill	odla	skriver	jag	ned	på	ett	papper,	och	sedan	skriver	jag	ned	de	
negativa	saker	jag	inte	vill	odla	inom	mig	på	ett	annat	papper.	Därefter	knycklar	jag	ihop	
papperet	med	de	negativa	sakerna	och	slänger	det.	Det	är	en	metafor	för	att	lämna	det	
negativa	bakom	mig,	och	jag	beskriver	hur	det	förstärks	av	att	jag	slänger	det	i	
papperskorgen.	I	loggboken	skriver	jag	även	om	en	övning	där	jag	under	nedanstående	
rubriker	nedtecknar:	
	

Hur	vill	jag	låta?	
Säker,	musikaliskt	rörande,	dynamiskt	
Hur	vill	jag	att	det	ska	kännas?	
Lugnt,	tryggt,	inövat,	flöde,	förmedlande,	roligt	
Hur	vill	jag	att	publiken	ska	uppleva	det?	
Innerligt,	ärligt,	musikaliskt,	roligt	(4/11-15)	
	

Citatet	ur	loggboken	ovan	visar	några	av	de	saker	jag	vill	uppnå	med	min	musik,	och	hur	
jag	vill	att	andra	ska	uppleva	min	idé	av	den	musik	jag	framför.	Det	visar	en	bild	av	ett	
positivt	projicerande	tankesätt	där	fokus	ligger	på	trygghet	och	att	framförandet	ska	ha	
en	musikaliskt	berörande	effekt.	I	loggboken	beskriver	jag	också	att	denna	övning	
innebär	att	jag	väljer	triggerord	som	utlösande	faktor	för	att	hamna	i	rätt	atmosfär	inför	
en	konsert.	Jag	skriver	i	loggboken	att	det	känns	som	att	jag	har	mer	kontroll	över	mig	
själv	och	mina	känslor:	”Jag	erfor	en	positiv	skiftning	inom	mig,	jag	vet	vad	jag	kan	och	
vad	jag	inte	kan.	Jag	känner	att	det	är	jag	som	har	kontrollen	över	mig	själv	och	jag	är	
mentalt	starkare”	(4/11).	Detta	är	reflektioner	som	startar	tidigare	i	processen,	men	nu	
börjar	det	märkas	att	tankarna	börjar	sjunka	in	mer	och	mer,	då	reflektionerna	blir	
djupare.	I	detta	skede	av	studien	tar	jag	kontakt	med	en	lärare	som	erbjuder	sig	att	
hjälpa	mig	med	att	praktiskt	använda	de	mentala	strategier	som	jag	lärt	mig	och	ska	lära	
mig.	Dessa	coachande	samtal	sker	vid	fyra	tillfällen	under	hösten.	
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Coachande	samtal	4/11-15	
I	loggboken	beskriver	jag	det	första	mötet	med	läraren,	jag	skriver	om	hur	vi	pratar	om	
hur	jag	upplever	scenframträdanden	och	hur	jag	reagerar	i	sådana	situationer.	Vi	
arbetar	fram	en	plan	om	hur	vi	ska	gå	tillväga	för	att	hjälpa	mig	rent	praktiskt	med	de	
saker	jag	arbetar	med	i	den	mentala	träningen.	Vi	pratar	om	det	verk	jag	valt	att	spela:	
Plastiska	scener	av	Hilding	Rosenberg.		
	
I	loggboken	berättar	jag	om	en	uppgift	jag	fick	under	ett	av	de	coachande	samtalen,	som	
handlade	om	att	försöka	komma	på	tre	ord	som	beskriver	varje	delstyckes	karaktär.	Jag	
beskriver	att	jag	upplever	detta	som	svårt	då	jag	inte	har	tänkt	på	detta	sätt	tidigare.	Jag	
får	även	rådet	att	lära	mig	så	mycket	som	möjligt	om	verket	och	kompositören.	När	
skrevs	det?	Till	vem	skrevs	det?	I	vilket	skede	av	kompositörens	liv	skrevs	det?	Denna	
information	menar	läraren,	skulle	kunna	gå	att	använda	för	att	hitta	musikens	kärna	och	
forma	min	idé.	Fokus	för	de	här	coachande	samtalen	är	att	jag	ska	lära	mig	tänka	i	nya	
banor	och	lära	mig	spela	med	känsla	och	flöde	genom	att	prova	mig	fram.	Syftet	med	att	
arbeta	med	coachande	samtal	är	att	läraren	ska	kunna	ge	feedback	och	vara	som	ett	
bollplank	så	jag	fritt	kan	diskutera	de	tankar	och	funderingar	jag	har	inför	ett	
scenframträdande.			
	
Visualisering	av	projekt	
I	vecka	åtta	handlar	arbetet	om	att	jag	ska	lära	mig	att	visualisera	de	projekt	som	ligger	
framför	mig,	i	detta	fall	ett	terminsuppspel.	I	loggboken	beskrivs	hur	jag	i	mitt	inre	ska	
se	scenframträdandet	framför	mig	i	ett	avslappnat	tillstånd:	”Jag	ser	framför	mig:	
scenen,	ljuset,	pianot,	mig	själv	och	publiken.	Det	är	en	positivt	laddad	situation	och	jag	
spelar	på	min	högsta	möjliga	nivå”	(10/11-15).	Detta	citat	kan	tolkas	som	att	min	
förmåga	att	vara	mentalt	fokuserad	ökar	och	det	visar	sig	även	i	andra	inlägg	under	
denna	vecka	då	jag	beskriver	samma	situation.	Jag	skriver	i	loggboken	hur	det	låter	och	
vad	reaktionen	från	både	mig	själv	och	publiken	blir,	och	för	varje	dag	läggs	fler	detaljer	
in	som	till	exempel	hur	responsen	från	omgivningen	är	och	vad	jag	får	för	feedback	från	
lärare.		
	
I	loggboken	skriver	jag	att	fokus	och	inre	lugn	är	något	som	jag	hela	tiden	tar	med	mig	i	
mitt	avslappnade	tillstånd,	och	hur	en	upplevelse	av	trygghet	i	mig	själv	ökar	för	varje	
dag:	”Jag	känner	mig	lugn	inför	framtiden,	och	om	jag	tänker	på	hur	det	kändes	när	jag	
började	denna	studie	har	jag	kommit	långt	i	min	egen	utveckling”	(10/11-15).	Detta	citat	
är	en	viktig	milstolpe	i	denna	studie,	eftersom	jag	reflekterar	över	hur	det	kändes	innan	
studien	påbörjades	och	hur	det	känns	nu.	Jag	beskriver	att	jag	ser	min	egen	utveckling	
och	är	mycket	nöjd	över	det	som	skett.	Reflektioner	som	görs	i	loggboken	
uppmärksammar	fortfarande	de	saker	jag	ännu	inte	klarar	av	eller	förstår,	till	exempel	
att	jag	ännu	inte	riktigt	vet	hur	jag	ska	spela	med	mer	”känsla”,	men	jag	beskriver	ändå	
att	jag	vet	vad	jag	vill	och	att	jag	vågar	göra	det	jag	vill	göra.	Under	analysen	reflekterar	
jag	över	om	detta	kanske	är	en	brytpunkt	i	processen	mot	en	förändrad	livsvärld.	Det	
skulle	kunna	ses	som	att	jag	lämnar	en	del	av	hur	jag	uppfattat	världen	innan,	och	hur	
jag	upplever	den	nu.	
	
Coachande	samtal	11/11-15	
Vid	det	andra	coachande	tillfället	skriver	jag	i	loggboken	hur	jag	möter	läraren	i	ett	
övningsrum	med	en	flygel,	där	jag	spelar	upp	Plastiska	scener,	stycke	för	stycke,	och	hur	
vi	diskuterar	mitt	framförande	efter	varje	genomspelning.	Jag	beskriver	hur	vi	
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diskuterar	olika	saker	som	berör	verket	och	jag	får	redogöra	för	min	uppfattning	om	vad	
styckena	handlar	om	och	vad	jag	tänker	och	känner	när	jag	lyssnar	på	dem.	I	loggboken	
beskriver	jag	hur	vi	via	Spotify	lyssnar	på	två	pianister	som	spelar	detta	verk,	och	att	vi	
diskuterade	hur	de	båda	tolkat	verket	och	där	jag	menar	att	de	spelar	väldigt	olika.	De	
har	båda	sina	tolkningar	av	musiken	och	jag	funderar	på	hur	jag	ska	kunna	tolka	verket	
utifrån	min	idé.	Jag	skriver	att	jag	efter	genomlyssningen	spelar	verket	igen	med	olika	
fokus	som	till	exempel	puls,	dynamik8,	agogik9	m.m.	för	att	lokalisera	delar	i	musiken	
som	jag	ännu	inte	riktigt	har	kontroll	över.	En	viktig	del	av	de	coachande	samtalen	rör	
hur	jag	ska	öva,	framför	allt	då	det	gäller	problematiken	runt	hur	jag	ska	öva	med	känsla.	
I	loggboken	beskrivs	lärarens	direktiv	handla	om	att	jag	kan	tänka	att	pianot	är	min	zon,	
och	att	musiken	ska	släppas	fram	inom	mig.	Jag	ska	alltså	tänka	mindre	på	min	
omgivning	och	låta	musiken	bara	komma	fram.	En	positiv	del	i	de	coachande	samtalen	är	
att	jag	får	möjlighet	att	spela	för	någon	annan	än	mig	själv.	Den	miljö	som	dessa	uppspel	
sker	i	var	för	mig	inbjudande	och	positiva	och	inte	det	minsta	obekväma.	Detta	kan	bero	
på	att	fokus	inte	ligger	på	att	jag	spelar	upp	för	en	publik,	utan	på	att	vi	tillsammans	
utforskar	hur	jag	kan	spela	ett	stycke,	i	en	tillåtande	miljö	där	felspelningar	inte	spelar	
roll	i	den	stora	helheten.	
	
Min	livsvärld	genomgår	en	förändring	under	denna	period.	Min	uppfattning	om	att	spela	
för	andra	blir	mer	och	mer	avdramatiserad	och	jag	vågar	tro	alltmer	på	min	egen	
förmåga	som	pianist.	Det	sker	även	en	attitydskiftning	då	jag	utan	kval	kan	se	mig	sitta	
och	spela	på	scen	inför	publik	utan	att	låta	negativa	tankar	påverka	mig.	

4.5	Att	vara	förberedd	
Vecka	nio	och	tio	handlar	om	förberedelser	inför	övning	och	konsert,	vilket	bygger	på	att	
strukturera	upp	övningen	i	olika	mentala	processer.	I	loggboken	beskriver	jag	arbetet	
med	att	försöka	inkludera	den	musikaliska	biten	i	min	övning	och	inte	enbart	fokusera	
på	det	tekniska:	”Att	zooma	ut	och	att	innan	bestämma	hur	och	på	vad	man	ska	öva	på	
ger	en	tillförsikt	om	resultatet	på	ett	annat	sätt”	(23/11-15).	Det	jag	menar	med	att	
”zooma	ut”	kan	tolkas	som	att	jag	skapar	mig	en	översikt	av	det	jag	vill	uppnå,	ett	försök	
att	göra	alla	delarna	större	för	att	upptäcka	vad	det	är	jag	behöver	arbeta	mer	med.	
Detta	liknar	också	det	vi	arbetar	med	i	de	coachande	samtalen.	
	
Det	handlar	nu	om	att	öva	i	tre	steg	av	ett	mentalt	tillstånd.	Jag	ska	se	processen	i	mitt	
huvud	och	gestalta	övningspassen	inom	mig,	för	att	sedan	realisera	dem	i	
övningsrummet.	I	loggboken	beskriver	jag	det	första	steget,	där	jag	för	mitt	inre	ser	mig	
själv	öva	på	de	tekniska	passagerna	i	Plastiska	scener	som	är	lite	knepiga.	Jag	beskriver	
hur	jag	sedan	i	nästa	del	av	övningen	läser	noterna	samt	gestaltar	och	memorerar	
musiken	under	en	mental	process.	I	den	sista	delen	är	det	meningen	att	jag	ska	se	mig	
själv	spela	upp	verket	i	en	konsertsituation	och	se	mig	spela	med	ett	flöde	och	känsla:	
”Jag	såg	mig	själv	och	hörde	mig	själv	spela	på	min	högsta	nivå.	Jag	betraktade	mig	i	
situationen	och	vet	att	jag	kan	göra	det	jag	vill.	Jag	presenterar	min	idé”	(23/11-15).	
Denna	övning	kan	tolkas	som	att	jag	tränar	upp	min	mentala	kondition	som	kan	hjälpa	
mig	att	klara	av	ett	framträdande	utan	att	få	en	”black-out”.	I	arbetet	beskriver	jag	i	
loggboken	upplevelsen	av	att	övningen	känns	lustfylld	och	strukturerad,	jag	skriver	att	
det	blir	lättare	att	öva	effektivt	och	att	det	blir	en	avdramatiserande	effekt	av	ett	
																																																								
8	Dynamik:	detta	står	inom	musik	för	variation	i	ljudstyrka.	Ett	uttrycksmedel	som	är	viktigt	vid	ett	
musikframförande.	(NE,	2016d)	
9	Agogik:	Ett	utrycksmedel	för	den	som	tolkar	musik.	Ett	tänjande	av	det	fasta	tempot.	(NE,	2016b)	
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framträdande	då	jag	i	mitt	huvud	redan	spelar	upp	musiken;	jag	vet	hur	den	kommer	
låta.	Detta	kan	tolkas	som	att	jag	förbereder	ett	känslotillstånd	som	jag	sedan	lättare	kan	
hitta	vid	ett	framträdande	för	publik.	En	annan	intressant	tanke	i	detta	är	att	det	blir	
som	att	jag	ser	mig	själv	utifrån	ett	publikperspektiv	samtidigt	som	jag	spelar.		
	
Coachande	samtal	24/11	
Vid	nästa	coachande	möte	utvecklas	övningarna	från	föregående	tillfälle.	Vi	är	i	samma	
rum	som	tidigare	och	jag	spelar	upp	verket	i	sin	helhet	flera	gånger	med	olika	fokus:	
”Det	var	spännande	då	jag	märkte	att	detaljer	jag	inte	lagt	märke	till	förut	tydliggjordes	
när	man	hade	ett	riktat	fokus	på	det”	(24/11-15).	Detta	citat	visar	att	min	förmåga	att	
uppmärksamma	detaljer	i	musiken	ökar,	och	medvetenheten	om	vad	jag	kan	göra	
realiseras	i	mitt	skapande.	Jag	beskriver	hur	jag	sett	på	min	inlärning	tidigare	och	att	
mitt	fokus	då	enbart	låg	på	att	lära	mig	tonerna	till	att	nu	innefatta	flera	nya	verktyg	som	
jag	kan	använda	mig	av.	
	
I	loggboken	står	det	att	jag	får	mycket	beröm	av	läraren	som	jag	i	början	har	svårt	att	tro	
på,	men	tack	vare	träningen	av	min	självkänsla	börjar	jag	nu	tro	på	att	jag	faktiskt	gjort	
mig	förtjänt	av	detta.	Det	visar	att	jag	nu	börjar	ta	till	mig	det	positiva	från	min	
omgivning,	och	att	jag	kan	använda	det	när	jag	musicerar	för	att	göra	det	till	en	positiv	
upplevelse.	Mina	tidigare	negativa	upplevelser	kan	liknas	vid	en	allergisk	reaktion,	men	
det	verkar	som	desto	fler	positiva	upplevelser	jag	har	av	ett	scenframträdande	desto	
lättare	och	roligare	blir	det	nästa	gång.	Detta	visar	att	min	livsvärld	förändras	i	
riktningen	mot	att	uppskatta	scenen	på	ett	helt	nytt	sätt.	

4.6	Sista	förberedelsen	
Vecka	elva	och	tolv	handlar	om	en	slutgiltig	förberedelse	inför	ett	framförande.	Mycket	i	
denna	förberedelse	rör	självmedvetenhet,	hur	jag	reagerar	på	en	konsertsituation	och	
hur	jag	kan	förhindra	negativa	reaktioner	genom	att	åskådliggöra	dem	inom	mig	och	
försöka	utröna	vad	jag	kan	göra	för	att	motverka	dem.	I	mitt	fall	handlar	det	om	minskad	
muskelkontroll	och	”black-outs”,	och	känslan	av	att	vilja	fly	från	situationen.	Jag	skriver	i	
loggboken	att	jag	har	lättare	att	slappna	av	när	jag	sitter	vid	pianot	och	att	det	känns	
mer	naturligt	att	se	mig	själv	i	en	konsertsituation	nu.	Jag	skriver	även	om	upplevelsen	
av	att	jag	kan	visualisera	ett	helt	framförande	utan	att	tappa	fokus:	”Det	kändes	som	att	
jag	lugnt	kunde	se	mig	själv	sitta	på	scenen	och	jag	är	tvärsäker	på	att	jag	kommer	att	
spela	på	min	högsta	nivå.	Jag	vill	och	jag	vågar	visa	min	idé	på	scenen”.	(2/12-15).	Detta	
citat	kan	tolkas	som	en	mognad	i	mitt	sätt	att	tänka	inför	en	konsertsituation,	vilket	i	sin	
tur	kan	leda	till	en	bättre	upplevelse	under	ett	framförande.	Jag	försöker	i	loggboken	
beskriva	vilka	fördelar	det	kan	ha	att	visualisera	ett	framförande:	”Bra	att	visualisera	
och	att	övertyga	hjärnan	om	vad	som	kommer	att	hända.	Det	är	inte	farligt,	var	säker	på	
dig	själv,	du	kan.	Det	har	du	bevisat	flera	gånger”	(2/12-15).	Det	som	loggboken	visar	
här	är	att	jag	intar	en	mer	positiv	inställning	både	till	mig	själv	och	till	framföranden	på	
konsert.	Loggboken	visar	att	jag	intalar	mig	själv	att	det	som	sker	i	mitt	huvud	också	
kommer	att	ske	på	scenen.	Detta	skulle	kunna	tolkas	som	att	jag	försöker	intala	min	
hjärna	att	jag	redan	gjort	något,	och	då	det	undermedvetna	inte	kan	skilja	på	verklighet	
och	fantasi	kan	det	visa	sig	ha	effekt.		
	
Coachande	samtal	7/12-15	
Vid	detta	coachande	tillfälle	är	vi	i	salen	där	jag	ska	framföra	Plastiska	scener	på	ett	
terminsuppspel.	I	loggboken	beskrivs	hur	jag	mentalt	får	föreställa	mig	att	det	sitter	



	29	

flera	i	publiken	fast	det	egentligen	bara	är	läraren	nu.	Jag	går	upp	på	scenen	med	mina	
triggerord	ringande	i	öronen	och	sätter	mig	vid	flygeln	och	spelar	Plastiska	scener	för	
läraren	från	början	till	slut.	Jag	har	en	känsla	av	fokus	och	kontroll	över	framträdandet	
och	jag	upplever	framträdandet	som	roligt.	Efter	jag	har	spelat	får	jag	positiv	feedback,	
och	ett	tips	som	jag	kunde	ta	till	mig,	dvs.		att	jag	ska	försöka	projicera	det	jag	framför	
mot	någon	i	publiken,	alltså	att	jag	väljer	ut	någon	att	spela	för.	Efter	detta	tips	sätter	sig	
läraren	på	olika	platser	i	rummet	och	jag	beskriver	i	loggboken	hur	jag	försöker	
projicera	mitt	spel	mot	de	olika	platser	som	läraren	sitter	på.			
	
Detta	är	det	sista	av	dessa	coachande	samtal.	I	loggboken	skriver	jag	att	jag	lärt	mig	
mycket	av	dessa	lektioner:	”Det	var	mycket	lärorikt	att	arbeta	på	detta	sätt.	Jag	har	nya	
verktyg	att	arbeta	med	i	min	musik	utan	att	vara	orolig	för	att	inte	klara	av	det	vid	en	
konsertsituation”	(7/12-15).	Detta	citat	visar	att	jag	har	medvetandegjort	mitt	sätt	att	
tänka	inför	ett	framförande,	vilket	kan	tolkas	som	en	personlig	utveckling	av	mitt	”jag”	i	
min	livsvärld.	Ett	positivt	sätt	att	tänka	har	utvecklats	och	känslan	av	panik	inför	ett	
framträdande	har	reducerats.	Det	är	dock	viktigt	att	poängtera	att	detta	är	en	process	
som	kommer	ta	längre	tid	än	tolv	veckor,	men	jag	kan	i	analysprocessen	se	att	det	har	
skett	en	stor	förändring	i	min	livsvärld	när	det	gäller	just	scenframträdanden.			

4.7	Tiden	är	inne	
Nu	är	dagen	här;	jag	ska	spela	upp	Plastiska	scener	på	ett	terminsuppspel.	Jag	sitter	på	en	
stol	i	konsertlokalen	där	alla	pianister	och	lärare	är	samlade.	Jag	är	lite	nervös,	men	jag	
vet	att	det	kommer	att	gå	bra.	Det	finns	tryckta	program	och	jag	spelar	som	nummer	två.	
De	känslor	som	brukar	infinna	sig	i	denna	situation	är	inte	alls	lika	starka	som	de	brukar	
vara.	Jag	har	ingen	lust	att	springa	därifrån	utan	snarare	tvärt	om,	jag	vill	upp	och	spela.	
Den	första	pianisten	spelar	och	under	tiden	sitter	jag	och	mentalt	förbereder	mig	genom	
att	säga	de	triggerord	jag	bär	på	samtidigt	som	jag	strävar	efter	att	trycka	bort	de	
negativa	tankar	som	finns	där.	Jag	bestämmer	vilket	tempo	jag	ska	börja	i	och	vilken	
karaktär	jag	ska	ha	när	jag	börjar	spela.	
	
Helt	plötsligt	är	det	min	tur	och	jag	går	upp	på	scenen	och	sätter	mig	vid	flygeln.	Jag	
säger	mina	triggerord	en	sista	gång:	Lugn,	trygg,	roligt,	och	kopplar	bort	dem	som	sitter	i	
publiken	förutom	den	person	jag	valt	att	spela	för,	nu	är	det	är	bara	vi,	personen,	jag	och	
instrumentet.	Jag	börjar	spela,	i	början	lite	stel	i	armarna,	men	det	släpper	längre	in	i	det	
första	stycket.	Jag	gör	lite	tekniska	misstag,	men	det	påverkar	inte	det	musikaliska	flöde	
och	fokus	jag	har	när	jag	spelar.	Jag	stannar	aldrig	när	jag	spelar	fel	utan	fortsätter	och	
låter	musiken	komma	ur	mig.	Jag	lyckas	helt	och	hållet	att	trycka	bort	tanken	att	jag	
spelar	för	andra,	och	jag	upplever	det	mer	som	att	jag	sitter	ensam	och	har	roligt	vid	
pianot.	Något	som	är	spännande	är	att	det	vid	några	tillfällen	känns	som	jag	är	någon	
annanstans.	Det	är	som	om	jag	försvinner	in	i	mig	själv	och	jag	har	roligt	i	det	jag	gör.	
När	jag	slår	an	det	sista	ackordet	vill	jag	inte	sluta	spela,	utan	jag	längtar	efter	mer.	Jag	
reser	mig	upp	och	tar	emot	applåderna,	sedan	går	jag	av	scenen.	Jag	är	för	första	gången	
riktigt	nöjd	med	min	insats,	och	denna	känsla	av	att	jag	lyckats,	är	för	mig	fantastisk.	

4.8	Sammanfattning	och	slutsatser	
Under	temat	Att	öppna	medvetandet	beskrivs	hur	processen	med	den	mentala	träningen	
startas	upp.	Avsnittet	visar	hur	jag	succesivt	lär	mig	att	slappna	av	både	mentalt	och	
muskulärt,	och	här	beskrivs	även	den	stress	jag	upplever	i	min	vardag.	I	det	därefter	
följande	temat	Självbildsträning-	att	tycka	om	sig	själv	och	det	jag	gör	beskrivs	hur	jag	
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utvecklar	en	större	självkänsla	och	självförtroende	samt	de	tankar	som	detta	medför	då	
jag	blir	mer	självmedveten	om	mina	starka	och	svaga	sidor.	Under	temat	Förebilder	–	att	
se	sig	själv	beskrivs	hur	jag	arbetar	med	förebilder	för	att	försöka	föra	över	positiva	
egenskaper	till	mig	själv.	En	ny	positiv	tankeprocess	inleds	och	jag	börjar	fundera	över	
hur	jag	kan	förändra	mina	negativa	tankar	inför	ett	scenframträdande	till	något	positivt.	
I	temat	Vad	jag	vill	odla	inom	mig	beskrivs	hur	jag	vill	att	min	musik	ska	uppfattas	både	
för	mig	och	för	andra.	Det	handlar	även	om	hur	jag	kan	visualisera	ett	projekt	som	i	mitt	
fall	är	terminsuppspel	i	piano.	Det	är	under	denna	rubrik	som	de	två	första	coachande	
samtalen	äger	rum.	Under	temat	Att	vara	förberedd	arbetar	jag	med	mentala	
övningstekniker	inför	övning	och	konsert	och	under	det	tredje	coachande	samtalet	
tillämpar	jag	praktiskt	dessa	strategier.	I	det	avslutande	temat	Sista	förberedelsen	
förbereder	jag	mig	för	att	spela	på	terminsuppspelet	genom	mentala	visualiseringar	av	
konserttillfället.	I	det	avslutande	coachande	samtalet	får	jag	spela	för	läraren	i	
konsertsalen	som	om	det	vore	en	riktig	konsert.	Avsnittet	avslutas	med	en	reflektion	
under	temat	Tiden	är	inne	av	hur	det	gick	vid	själva	terminsuppspelstillfället.		
	
Det	visas	under	denna	period	av	tolv	veckor	hur	jag	förändrar	min	inställning	i	en	
positiv	riktning	mot	ett	framförande,	och	jag	utvecklar	nya	verktyg	för	att	hantera	den	
stress	som	tidigare	påverkat	mig	negativt.	Under	processens	gång	går	det	att	se	en	
utveckling	av	min	självbild	varvid	min	livsvärld	genomgått	förändring.	Det	är	uppenbart	
att	jag	har	utvecklats	inte	bara	som	pianist,	utan	även	som	person.	Min	inställning	mot	
att	framföra	musik	på	scen	har	ändrats	från	att	ha	upplevt	det	som	ångestladdat,	till	en	
mer	positiv	hälsosam	inställning.	De	krav	jag	sätter	på	mig	själv	har	reducerats	och	jag	
upplever	inte	längre	att	jag	blir	bedömd	för	allt	jag	gör.	Detta	visar	att	den	mentala	
träningen	har	och	har	haft	en	stor	inverkan	på	min	livsvärld.	I	skrivprocessen	har	jag	
också	en	upplevelse	av	att	jag	är	en	annan	person	nu,	än	jag	var	när	jag	började	med	
mental	träning.				
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	diskuteras	resultatet	i	förhållande	till	tidigare	forskning	och	övrig	
litteratur.	Sedan	vidrörs	frågan	om	vilken	betydelse	arbetet	har	haft	för	mig,	men	även	
vilken	betydelse	det	skulle	kunna	ha	för	andra.	Slutligen	tar	jag	upp	tankar	och	idéer	om	
fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten.	

5.1	Resultatdiskussion	
Detta	avsnitt	är	indelat	i	teman	såsom	Vikten	av	avslappning	och	Vikten	av	en	bra	
självbild.	Därefter	följer	temat	Att	använda	en	färdig	metod	varvid	kapitlet	avslutas	med	
temat	Min	livsvärlds	förändring.	

5.1.1	Vikten	av	avslappning	
Avslappning	synes	ha	en	central	roll	inom	mental	träning	då	alla	strategier	som	jag	
funnit	i	litteratur	och	forskning	beskriver	någon	form	av	avslappning	som	en	
utgångspunkt.	I	och	med	att	det	mesta	av	träningen	uppges	börja	med	avslappning	kan	
den	antagligen	betraktas	som	en	viktig	grund	för	all	mental	träning.	Fagéus	(2012)	
beskriver	också	avslappning	som	grund	för	den	mer	tillämpade	träning	som	kommer	
därefter.	Avslappning	anses	även	underlätta	skapandet	av	det	inre	mentala	rum	som	kan	
utgöra	länk	mellan	det	omedvetna	och	det	medvetna.	Även	Uneståhl	(1981)	menar	att	
avslappning	är	av	vikt	då	vi	genom	denna	kan	sänka	våra	psykologiska	försvar	och	lära	
känna	oss	själva	på	ett	djupare	plan.	Skillnaden	mellan	de	olika	beskrivningarna	står	att	
finna	i	de	begrepp	som	används.	Green	(2005)	använder	till	exempel	begreppet	”balans”	
istället	för	avslappning	eller	avspänning	som	både	Uneståhl	(1981)	och	Fagéus	(2012)	
använder	sig	av.	Det	är	dock	tydligt	att	innebörden	i	Greens	användande	av	ordet	balans	
handlar	om	just	avslappning	och	avspänning.		
	
Avslappning	är	likt	vilken	färdighet	som	helst,	och	det	krävs	träning	för	att	kunna	utföra	
den	fullt	ut	menar	Fagéus	(2012),	och	desto	mer	jag	arbetade	med	avslappning	desto	
djupare	nivå	nådde	jag.	Detta	skulle	kunna	betyda	att	genom	att	hitta	ett	avslappnat	
tillstånd,	och	lära	sig	hur	detta	tillstånd	känns	kan	jag	lättare	hitta	det	igen	då	jag	på	
något	sätt	vet	vad	jag	letar	efter.	Det	är	dock	märkbart	att	yttre	faktorer	påverkar	min	
förmåga	att	slappna	av.	I	början	av	studien	kände	jag	en	oro	och	inre	stress	som	
påverkade	mig	negativt.	Likt	det	Connolly	och	Williamon	(2004)	tar	upp	påverkar	stress	
min	vardag,	oro	över	vad	som	är	och	vad	som	komma	skall	tar	helt	enkelt	fokus	från	det	
jag	försöker	göra.	Efter	att	ha	arbetat	med	avslappningsträning	i	denna	studie	gick	det	
dock	att	se	en	förändring	i	mitt	sätt	att	hantera	en	scensituation	med	den	stress	som	
följer.	Det	går	nu	även	att	se	att	jag	inte	längre	upplever	mig	själv	som	lika	stressad	i	
vardagen,	utan	att	jag	istället	har	anammat	en	lugnare	attityd	mot	arbete	både	hemma	
och	i	skolan.		

5.1.2	Vikten	av	en	bra	självbild	
Självbildsträning	skulle	kunna	ses	som	en	av	de	viktigaste	byggstenarna	i	den	mentala	
träningen,	då	den	handlar	om	att	skapa	sig	en	bild	av	vem	man	är	och	vem	man	vill	vara.	
Som	Fagéus	(2012)	beskriver,	innebär	formandet	av	självbilden	en	process	som	pågår	
från	vår	födsel	till	vår	död.	Detta	skulle	kunna	betyda	att	jag	gick	in	i	denna	studie	med	
en	viss	självbild	där	jag	upplevde	obehag	inför	ett	scenframträdande,	vilket	inte	var	en	
positiv	upplevelse	utan	medförde	att	jag	erfor	scenframträdanden	mer	som	tvång	som	
medförde	självtvivel	och	dålig	motivation.	Schenck	(2000)	menar	att	självtvivel	kan	bli	
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ett	hinder	för	positiv	utveckling	av	”jaget”,	då	det	finns	risk	att	man	som	person	
definieras	av	sina	negativa	problem	vilka	i	sin	tur,	hämmar	nya	tankebanor.	Detta	är	
något	som	speglas	i	studiens	resultat	då	jag	inledningsvis	erfar	en	konflikt	inom	mig	som	
drar	mig	åt	olika	håll,	dvs.	mellan	den	jag	varit	och	den	jag	vill	bli.		
	
I	Fagéus	(2012)	träningsprogram	delas	självbildsträningen	in	i	två	delar;	självkänsla	och	
självförtroende,	och	han	beskriver	dem	båda	som	delar	av	en	helhet.	Metoden	för	att	
träna	sin	självbild	handlar	om	att	lyfta	egenskaper	som	speglar	en	god	självkänsla	och	
ett	gott	självförtroende,	och	sedan	föra	in	dem	i	sin	tankesfär.	Ett	sådant	arbetssätt	
skulle	kunna	visa	på,	att	vi	påverkas	av	vår	omgivning	och	vår	bild	av	andra,	och	det	kan	
även	betyda	att	det	är	lättare	att	utgå	från	en	bild	av	någon	annan,	än	en	bild	av	sig	själv.	
I	mitt	fall	gav	övning	effekt	då	jag	upplevde	en	utveckling	av	min	självbild,	jag	blev	
tryggare	i	mig	själv	och	erfor	en	vetskap	om	att	jag	kan.	Det	känns	viktigt	att	reflektera	
över	självbilden	då	det	blir	tydligare	för	en	själv	vem	man	är	och	vad	man	vill	göra,	vilket	
också	Lillmåns	(2011)	tar	upp	i	sitt	examensarbete.	Lillmåns	lägger	t	ex	vikt	på	att	den	
mentala	träningen	kan	hjälpa	en	att	utröna	orsaken	till	scenskräck	och	sedan	vända	det	
till	något	positivt.	Lillmåns	beskriver	även	att	det	inte	går	att	spela	på	topp	hela	tiden,	
utan	att	det	krävs	att	musiker	accepterar	att	det	som	sker	det	sker.	Denna	typ	av	
acceptans	syns	i	denna	studies	resultat	där	jag	beskriver	att	jag	vet	vad	jag	kan	och	inte	
kan,	och	att	med	en	positiv	inställning	kan	jag	lättare	möta	det	jag	inte	kan,	vilket	i	sin	
tur	bidrar	till	utveckling	av	mig	själv.				

5.1.3	Att	använda	en	färdig	metod		
Arbetet	med	mental	träning	utgår	från	en	själv	och	ens	erfarenheter	vilket	således	visar	
varför	litteraturen	just	benämns	självhjälpslitteratur.	Likt	det	Connolly	och	Williamon	
(2004)	beskriver,	kan	mental	träning	användas	på	olika	sätt,	allt	inom	mental	träning	
ses	inte	heller	som	universellt	applicerbart.	Även	om	en	metod	funkar	för	mig	kanske	
den	inte	funkar	så	bra	för	en	annan,	det	är	individuellt.	Att	arbeta	med	en	färdig	metod	
var	för	mig	ändå	väldigt	skönt	då	det	fanns	tydliga	strukturer	att	förhålla	sig	till.	En	
positiv	del	i	träningsmetoden	är	också	att	utformningen	är	gjord	så	att	jag	till	slut	ska	
kunna	arbeta	med	mental	träning	utan	att	behöva	använda	mig	av	litteraturen.	
	
En	negativ	aspekt	av	att	enbart	arbeta	ensam	med	hjälp	av	enbart	en	bok,	skulle	kunna	
vara	att	det	är	svårt	att	bolla	tankar	och	idéer	med	sig	själv.	Fagéus	(2012)	beskriver	
också	att	coachande	samtal	är	av	vikt	då	dessa	kan	ge	guidning	till	att	upptäcka	saker	
hos	en	själv.	Det	kan	alltså	vara	bra	att	tillsammans	med	någon	diskutera	de	tankar	och	
funderingar	som	uppstår	under	en	process,	då	detta	kan	förtydliga	innehållet	i	dem.	Det	
skulle	kunna	ses	som	att	det	behövs	någon	form	av	social	interaktion	där	
samtalspartnern	fungerar	som	ett	bollplank,	och	där	den	som	gör	den	mentala	träningen	
kommer	fram	till	slutsatser	med	hjälp	av	stöd	av	någon	annan.	Detta	är	en	av	
anledningarna	till	att	jag	valde	att	ta	hjälp	av	coachande	samtal	med	en	lärare.	Det	
coachande	samtalets	roll	i	min	studie	skulle	kunna	vara	en	stor	bidragande	faktor	till	de	
framgångar	jag	nått	under	detta	arbetes	gång,	då	jag	i	en	trygg	miljö	tilläts	utforska	den	
mentala	träningens	appliceringen	samtidigt	som	jag	hade	någon	att	diskutera	tankar	och	
idéer	med.	En	fördel	i	Fagéus	metod	är	dock	de	kompletterande	ljudinspelningar	med	
guidning	för	varje	övning	som	finns	att	tillgå	gratis	på	internet.	Även	Uneståhl	har	
inspelningar	men	de	är	inte	gratis,	och	en	skillnad	på	inspelningarna	är	även	att	Fagéus	
är	direkt	inriktad	på	musik	och	framträdande	samt	att	inspelningarna	därför	är	tätt	
sammanbundna	med	hans	bok.	
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5.1.4	Min	livsvärlds	förändring	
Livsvärldsperspektivet	handlar	om	att	studera	hur	världen	upplevs	genom	erfarande	av	
olika	fenomen.	Scenframträdande	är	ett	fenomen	som	jag	tidigare	upplevt	som	
ångestladdat	och	negativt.	Under	den	mentala	träningsprocessen	börjar	detta	tankesätt	
förändras	och	jag	skapar	en	helt	ny	inställning	gentemot	detta	fenomen.	Bengtsson	
(2005)	beskriver	livsvärlden	som	en	historisk	värld	där	vår	levda	erfarenhet	spelar	in	i	
vår	upplevelse	av	världen,	och	att	allt	är	sammanbundet	genom	en	social,	historisk	och	
emotionell	kontext.	Min	levda	erfarenhet	blev	en	förhållningspunkt	att	utgå	ifrån	vid	
starten	av	studien,	och	jag	har	under	träningsprocessen	påverkats	av	hur	jag	tidigare	
upplevt	olika	fenomen.	Det	går	dock	att	se	en	förändring	i	hur	jag	uppfattar	min	livsvärld	
under	processens	gång	vilket	i	sig	skulle	kunna	betyda	att	allt	runt	ett	scenframträdande	
som	tidigare	var	negativt,	nu	istället	övergått	till	ett	mer	positivt	erfarande.		
	
En	intressant	del	i	träningen	är	att	jag	i	loggboken	uttrycker	en	acceptans	över	vad	jag	
kan	och	inte	kan.	Det	skulle	kunna	kopplas	till	det	som	Paulander	(2011)	beskriver	som	
meningsskapande.	Det	jag	tidigare	lagt	mycket	fokus	på,	till	exempel	att	jag	måste	
prestera	inför	någon	för	att	göra	det	meningsfullt,	har	inte	längre	samma	innebörd	för	
mig.	Jag	har	genom	denna	träning	lärt	mig	att	se	saker	på	andra	sätt,	och	även	
omvärderat	dem.		
	
Carlsson	(2005)	beskriver	att	olika	livsvärldar	kan	krocka	när	vi	inte	förstår	varandra.	
Även	om	hon	menar	att	det	är	olika	personers	livsvärldar	som	krockar	upplever	jag	att	
min	livsvärld	under	detta	arbetes	gång	har	krockat	med	sig	själv.	Särskilt	gäller	detta	
skrivprocessen	då	jag	reflekterar	över	hur	jag	upplevde	världen	innan	och	efter	den	
mentala	träningen.	Det	visar	sig	även	i	loggboken	då	jag	hela	tiden	brottas	med	mina	
tidigare	erfarenheter	och	försöker	tvinga	mig	själv	att	ändra	uppfattning	om	saker	som	
tidigare	varit	en	del	av	mitt	”jag”.	Likt	det	Carlsson	beskriver	är	det	tydligt	att	
livsvärlden	genomgår	ständig	förändring,	den	är	inte	en	statisk	stillastående	värld.	Den	
mentala	träningen	är	en	färdighet	som	jag	över	tid	tillägnat	mig	mer	och	mer.	I	
loggboken	visar	sig	detta	genom	att	jag	nu	lättare	motar	bort	de	tankar	som	tidigare	haft	
en	direkt	hämmande	negativ	påverkan	på	mig.		

5.2	Arbetets	betydelse	
Arbetets	största	betydelse	har	för	mig	varit	att	jag	lärt	mig	förhålla	mig	till	ett	
scenframträdande	på	ett	bättre	sätt.	Under	träningsprocessens	gång	har	jag	lärt	känna	
mig	själv	på	ett	nytt	sätt,	och	fått	en	bättre	uppfattning	av	min	självbild.	Jag	har	även	lärt	
mig	att	lägga	fokus	på	saker	som	ger	mig	något	positivt	tillbaka	och	låta	det	negativa	
tryckas	bort.		
	
För	mig	som	lärare	har	jag	insett	att	den	mentala	träningen	är	ett	användbart	verktyg	för	
förberedelse	inför	olika	saker.	Det	kan	även	ses	som	en	fördel	att	jag	lättare	kan	stå	som	
förebild	för	mina	elever	om	jag	själv	klarar	ett	scenframträdande.	Jag	tror	det	är	viktigt	
att	musikpedagoger	är	medvetna	om	att	samma	stress	som	de	upplever	vid	ett	
framträdande	också	upplevs	av	eleverna,	och	där	har	lärare	troligtvis	ett	försprång	då	de	
har	längre	erfarenhet.	Att	lära	sig	hantera	stress	och	negativa	tankar	inför	ett	
framträdande,	och	att	lära	elever	att	det	kan	vara	lustfyllt	och	roligt	att	spela	för	andra	
kan	vara	jätteviktigt	för	att	bibehålla	elevernas	intresse	för	musik.	Detta	är	tankar	som	
jag	kommer	att	ta	med	i	min	undervisning.	Min	förhoppning	är	att	de	som	läser	detta	
arbete	ska	se	vilken	skillnad	mental	träning	kan	göra,	inte	bara	då	det	gäller	musik	utan	
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även	den	förändring	som	kan	ske	hos	en	individ.	Scenskräck	är	något	som	många	
upplever	och	jag	hoppas	detta	arbete	kan	inspirera	andra	att	prova	mental	träning	för	
att	övervinna	den.		
	
Att	utgå	från	livsvärldsperspektivet	har	varit	spännande	då	det	har	fått	mig	att	förstå	
hur	olika	alla	är	och	hur	olika	uppfattningar	vi	har	av	världen.	Att	förhålla	sig	till	detta	
kan	vara	en	bra	egenskap	som	lärare,	då	personliga	uppfattningar	ibland	kan	komma	i	
vägen	för	nya,	mer	öppna	tankesätt.	Det	är	nu	lättare	för	mig	att	försöka	se	saker	ur	
andras	perspektiv,	och	att	min	uppfattning	av	något	inte	behöver	vara	den	rätta	för	
andra.			

5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	
Att	ha	gjort	en	självstudie	i	mental	träning	har	varit	nyttigt	för	mig.	Det	ska	bli	
spännande	att	försöka	hitta	vägar	att	föra	in	den	mentala	träningen	i	min	undervisning	i	
musik.	Jag	tror	att	vissa	element	kan	vara	lättare	än	andra	att	föra	in	i	undervisningen	då	
det	oftast	inte	finns	så	mycket	tid	då	lektionerna	är	relativt	korta.		
	
Det	finns	inte	så	mycket	pedagogisk	forskning	inom	detta	område,	vilket	skulle	kunna	
motivera	mig	till	att	göra	en	studie	för	att	undersöka	hur	elever	och	studenter	
förbereder	sig	inför	ett	scenframträdande,	och	om	de	får	några	mentala	verktyg	av	sina	
lärare	eller	om	de	får	arbeta	själva.	Att	då	utgå	från	ett	pedagogiskt	perspektiv	istället	
för	ett	konstnärligt	skulle	kunna	visa	effekten	av	mental	träning	i	undervisningen.	Det	
svåra	blir	nog	att	hitta	bra	sätt	att	integrera	en	metod	utan	att	en	lärare	blir	en	alltför	
påverkande	faktor,	för	att	eleverna	själva	ska	kunna	komma	fram	till	varför	de	behöver	
mental	träning.		
	
Den	studie	jag	har	utfört	visar	bara	vad	jag	har	gått	igenom,	och	hur	det	har	påverkat	
mig.	Hur	skulle	resultatet	bli	om	flera	gjorde	samma	studie?	Skulle	mental	träning	kunna	
användas	praktiskt	i	musikundervisning	på	kulturskolor,	estetgymnasier	och	
musikhögskolor	för	att	förmågan	till	att	vara	mentalt	fokuserad	ska	får	mer	tid.	Jag	tror	
arbetet	med	mental	träning	kan	medföra	fler	positiva	effekter	än	enbart	mentalt	fokus,	
detta	på	grund	av	självbildsträningen.		
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Tävling	och	prestation	svarar	inte	mot	människors	djupaste	längtan.	Det	gör	
däremot	lust,	glädje	och	bejakandet	av	människors/musikers	olikheter.	
Största	upplevelserna	av	musik,	konst	och	litteratur	överstiger	summan	av	de	
analyserbara	delarna	av	konstverket.	Kvaliteterna	i	musiken	ska	upplevas,	
inte	vägas	eller	mätas	i	konsertsalen.	(Fagéus,	2012,	s.	17)	
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