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Titel: Tänk mer, spela mindre? – En studie om hur mental övning kan påverka inlärning 

och utförande av musikaliskt material 

English title: Think more, play less? – A study about mental practice and how it can 

affect learning and performing musical material 

 

I denna studie utforskar jag mental övning och hur väl det fungerar som övningssätt för 

mig. Jag valde att genomföra just denna studie på grund av att min övning ofta känns 

bristfällig, därför ville jag undersöka ett nytt sätt att öva på. 

Den största delen av undersökningen har skett med hjälp av tre olika övningssätt. Dessa 

tre sätt var; Endast mental övning, Endast fysisk övning samt Kombinerad mental och 

fysisk övning. Till varje övningssätt hörde en respektive låt som jag övade på under 

passen. Jag övade på dessa tre olika sätt för att kunna ställa mental övning mot fysiskt 

övning samt att kunna utforska en kombination av dessa två. Övningspassen dokumen-

terades med hjälp av loggbok samt videoinspelning med ljudupptagning. När jag var 

färdig med dessa övningspass analyserade jag resultatet och kom fram till vilket öv-

ningssätt som fungerade bäst för mig. Det bästa övningssättet använde jag mig sedan av 

i övningen inför min examenskonsert. Övningen inför konserten förde jag också logg-

bok över för att kunna bidra med ytterligare information till studien. 

Jag utförde även ett fokusgruppsamtal med ensemblen som medverkade på min ex-

amenskonsert. Under ett repetitionstillfälle fick de prova att mentalt öva på en låt och 

sedan direkt efteråt spela den. Efter vi spelat låten förde vi ett samtal där alla fick dela 

med sig av sina tankar och upplevelser om övningsättet. Jag spelade in samtalet i syftet 

att det skulle kunna ge en bredare bild i min analys av mental övning. 

Denna studie har bidragit med ökad kunskap om mental övning som övningsmetod och 

även ytterligare förståelse för övning i allmänhet. Jag har insett att ett kombinerat öv-

ningssätt av mental och fysisk övning är det mest effektiva för mig. Alla de tre olika 

övningssätten hade för och nackdelar, men i den kombinerade övningen upplevde jag 

bäst inlärning, musikaliskt utförande och glädje. 

Sökord: Övning, Mental övning, Inlärning, Utförande, Musik 

 

 

 

 



Martin Bohman 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

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

Problemområde ................................................................................................................. 2 

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

Frågeställning ................................................................................................................... 2 

Bakgrund .......................................................................................................................... 3 

Förklaring av begrepp ................................................................................................... 3 

Övning .......................................................................................................................... 3 

Mental övning ............................................................................................................... 4 

Mental övning inom musik ........................................................................................... 5 

Metod ................................................................................................................................ 7 

Kvalitativ metod ........................................................................................................... 7 

Planering av undersökningen........................................................................................ 7 

Övningen ...................................................................................................................... 7 

Övningssätt 1: endast mental övning på låten Ornithology av Charlie Parker ......... 8 

Övningssätt 2: endast fysisk övning på låten Anthropology av Charlie Parker ....... 8 

Övningssätt 3: kombinerad mental och fysisk övning på låten Moose the Mooche 

av Charlie Parker ...................................................................................................... 8 

Övning efter analys av övningssätt ........................................................................... 9 

Fokusgruppsamtal med ensemblen ............................................................................... 9 

Dokumentation ............................................................................................................. 9 

Inspelning efter övningspass .................................................................................. 10 

Inspelning av fokusgruppsamtal ............................................................................. 10 

Resultat ........................................................................................................................... 11 

Resultatpresentation ................................................................................................... 11 

Övningen .................................................................................................................... 11 

Övningssätt 1, endast mental övning: Ornithology ................................................ 11 

Övningssätt 2, endast fysisk övning: Anthropology ............................................... 13 

Övningssätt 3, kombinerad mental och fysisk övning: Moose the Mooche ........... 14 

Val av övningssätt till övning inför examenskonserten.......................................... 16 

Övning inför konserten ........................................................................................... 16 

Fokusgruppsamtal kring mental övning ..................................................................... 18 

Resultatanalys ............................................................................................................. 19 

Möjligheter ................................................................................................................. 19 

Inlärning: ................................................................................................................ 19 



Martin Bohman 

Utförande: ............................................................................................................... 20 

Begränsningar ............................................................................................................. 21 

Inlärning: ................................................................................................................ 21 

Utförande: ............................................................................................................... 21 

På vilka sätt kan mental övning påverka inlärning och utförande av musikaliskt 

material? ..................................................................................................................... 22 

Diskussion ...................................................................................................................... 23 

Vad är mina begränsningar och vad är den mentala övningens begränsningar? ........ 23 

Metod .......................................................................................................................... 24 

Urval av material ........................................................................................................ 24 

Förslag till vidare forskning ....................................................................................... 25 

Källförteckning ............................................................................................................... 26 

Bilaga .............................................................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Bohman 

1 

 

INLEDNING 

Jag har under mina snart tio år av musicerande spenderat många timmar i övningsrum-

met. De flesta av dem har lagts på mitt huvudinstrument elbasen. Åren 2013-2015 stu-

derade jag musik på folkhögskola och det var här ett intresse för att strukturera upp min 

övning väcktes. Innan folkhögskoletiden satt jag mest och lärde mig låtar och spelade 

det jag kände för, men på folkhögskolan började en vilja att medvetet öva på saker som 

för mig framåt som musiker att växa fram. Nu år 2018, sista året på konstnärliga kandi-

datprogrammet i Örebro, med många fler övningstimmar i ryggen sedan folkhögskoleti-

den finner jag mig själv fortfarande letandes i övningen. Jag har numera en större för-

ståelse av vad jag behöver öva på. Det som idag är mitt problem i övningen är hur jag 

ska öva på det på bästa sätt. 

När jag övar händer det ofta att jag sitter många timmar i taget och bara spelar. Ungefär 

på samma sätt som jag gjorde innan mina folkhögskoleår fast med en stor skillnad. In-

nan handlade det om att jag kravlöst satt och spelade bara för att det var kul, vilket jag 

tycker är en viktig process när det är i syftet att bara ha roligt och spendera tid med sitt 

instrument. Men nuförtiden i mina övningspass när jag behöver ha fokus för att öva upp 

nya färdigheter, lära in mycket material och förstärka kunskapen jag redan besitter 

kommer det riktningslösa spelandet i vägen. När jag börjar spela på måfå i ett övnings-

pass som jag innan tänkt ska vara strukturerat och effektivt blir det inte kul. Istället upp-

står en känsla av att jag slösar bort tid och inte lär mig något nytt. Efter ett sådant öv-

ningspass går jag ut från övningsrummet och känner mig nästan som en sämre musiker 

än innan och blir väldigt trött. Detta oönskade spelande uppstår inte vid varje övnings-

tillfälle men ändå tillräckligt ofta för att det ska kännas som ett problem. Ytterligare ett 

problem är att när jag väl är fokuserad och jobbar med något nytt tar jag sällan an mig 

det på ett effektivt sätt. Ofta sitter jag och spelar fel onödigt många gånger bara för att 

jag börjar för snabbt eller har för bråttom igenom materialet så att allt lärs in halvdant. 

Ett sådant pass är också väldigt uttröttande och det känns efteråt som att jag bara står 

och stampar. 

Jag funderade över dessa fenomen och hur jag ska råda bot på dem så att min övning 

känns roligare och effektivare. Under mina år som musiker och musikstuderande har jag 

då och då stött på konceptet med mental övning, att öva utan att fysiskt spela sitt in-

strument. Det är ett övningssätt som är helt nytt för mig och som jag vet väldigt lite om. 

När jag kom att tänka på detta kände jag att jag ville ge det en chans och undersöka hur 

det kan fungera för mig. Problemen i min övning som jag beskrivit är att jag antingen 

inte spelar det jag ska, eller att jag spelar fel många gånger och slarvar mig igenom 

material. Hur blir det då om jag inte spelar alls, utan istället lugnt och metodiskt tänker 

igenom det jag ska öva på? Med denna fråga föddes undersökningen som följer. 
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PROBLEMOMRÅDE 

Övning är en stor del av många musikers liv och kan se ut på många olika sätt. Under 

historiens gång har många övningsmetoder utvecklats i syfte att optimera inlärningspro-

cessen för att slutligen utförandet ska bli så bra som möjligt, men trots detta är övning 

fortfarande ett problem för många. Detta för att alla individer är olika och har olika be-

hov att tillgodose för att inlärningen ska vara effektiv. Problemet kan ligga i många sa-

ker, hur en övar, hur mycket en övar, att en behöver ta pauser i övningspasset, att en 

behöver sitta en längre tid utan avbrott, vilken tid på dygnet en övar – listan kan bli hur 

lång som helst. Problemet som lade grunden för denna studie är min bristfälliga öv-

ningsrutin som är ofokuserad och saknar struktur. Som ett led i förberedelserna inför 

min examenskonsert behöver jag veta mer om hur mental övning kan påverka inlärning 

och musikaliskt utförande. Denna kunskap behöver jag för att på ett bra sätt kunna öva 

inför konserten. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mental övning kan påverka inlärning och 

utförande av musikaliskt material. 

FRÅGESTÄLLNING 

På vilka sätt kan mental övning påverka inlärning och utförande av musikaliskt materi-

al? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Bohman 

3 

 

BAKGRUND 

Förklaring av begrepp 

I denna studie kommer jag att använda en del ord och begrepp som jag redogör för här. 

Bebop 

En subgenre inom jazzmusiken, känd för sin avancerade rytmik, melodik, harmonik och 

virtuosa soloinsatser. Starka förgrundsgestalter var bland annat Charlie Parker 1920-55 

och Dizzy Gillespie 1917-93 (Bruér, Westin 2006 s.69-72).  

Tema (Beboptema) 

Ett tema är vad huvudmelodin på en jazzlåt brukar kallas. Ett beboptema är således hu-

vudmelodin på en beboplåt.  

Övning 

Övning är metodiska försök att förbättra någonting (Nationalencyklopedien, sökord: 

övning). Vi övar genom livet på oräkneligt många saker. Det kan vara på allt från att slå 

golfbollar till att skala apelsiner. I många musikers värld är medveten metodisk övning 

en stor del av livet och tar i många fall dagligen upp mycket fokus. En övningsrutin kan 

se ut på väldigt många olika sätt, vissa övar 8 timmar om dagen medan vissa övar 5 

minuter om dagen. I den äldre västerländska musikskolan är det praxis att en ska öva 

många timmar om dagen och nitiskt repetera specifika svåra passager om och om igen 

till perfektion. Det sägs att den välkände pianovirtuosen Franz Liszt övade tio timmar 

om dagen på detta vis (Jenkins 2016). Dr. Christine Carter är en klarinettist som i mo-

dern tid undersökt en övningsmetod som står i stark kontrast till den gamla skolans. 

Hon skriver; 

Early on in our musical training, we are taught the importance of repetition. How of-

ten have we been told to ”play each passage ten times perfectly before moving on”? 

The challenge with this well-intentioned advice is that it is not in line with the way 

our brains work. We are hardwired to pay attention to change, not repetition. 

(Carter, u.å.). 

Carter har i linje med det uttalandet utvecklat ett övningssätt som går ut på att öva 

många olika saker i korta intervaller. Istället för att öva en passage i två timmar övas 

kanske 5 olika saker under samma pass med 5 minuter på varje sak. På grund av att det 

är så olika för olika individer i vilket sätt att öva som fungerar bäst, kan det vara svårt 

att hitta det som är rätt för en själv. Det är viktigt att hitta en metod som fungerar bra för 

en själv för att bygga upp en sund och hållbar relation till övningen. Är övningen inte 

rätt utformad för en själv och inte känns givande kommer lusten att svika och en dålig 

relation till övningen uppstår. 

Many people feel the onset of anxiety (another word for fear) at the mere thought of 

practice. Their anxiety is caused by two quandaries: how long should they practice, 

and what should they begin with. (Werner 1996 s. 62-63) 
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Ovanstående citat ur Kenny Werners Effortless Mastery (1996) speglar en dålig relation 

till övning där ångest uppstår genom att övningen känns för stor och tung. Detta till-

stånd där övningen känns övermäktig är vanligt bland övande musiker men går att råda 

bot på genom att se över sina rutiner och se till ens behov och målsättningar. 

Mental övning 

Mental övning definieras som en process där en skapar en detaljerad mental bild av en 

fysisk aktivitet, i syftet att påverka ens fysiska utförande av aktiviteten i fråga 

(Freymuth 1994). Idén är att mentalt återskapa de sinnesintryck som uppstår när en ak-

tivitet fysiskt utförs, för att sedan när sinnesintrycken är närvarande, kunna öva på akti-

viteten utan att fysiskt utföra den. Det är en övningsform som inte är lika utbredd som 

vanlig fysisk övning, men används med framgång av många musiker, idrottsutövare och 

t.ex patienter som återhämtar sig från olika åkommor. Mental övning kan ses som ett 

relativt ungt forskningsområde med en av de tidigare dokumenterade forskningarna från 

slutet av 1800-talet (Grouios 1992), men förmodligen har intresset för området existerat 

längre än så. Här följer några exempel på nyare forskning som gjorts på mental övning 

inom olika områden. 

 

Medicin: 

Ietswaart, Johnston, Dijkerman, Joice, Scott, MacWalter och Hamilton gjorde 2011 en 

studie i syftet att undersöka om mental övning kan hjälpa strokepatienter med försvagad 

rörlighet att återuppbygga rörligheten. Patienterna fick mentalt visualisera att de rörde 

de försvagade lemmarna. Resultaten visade att mental övning kunde ge resultat som 

annars vanligtvis förknippas med fysisk övning, och därmed återuppbygga rörligheten 

hos patienterna. 

Imagining hand movements could stimulate restitution and redistribution of brain activ-

ity, which accompanies recovery of hand function, thus resulting in a reduced motor 

deficit. (Ietswaart et al. 2011) 

 

 

Sport: 

Inom sportfältet undersöks också den mentala övningens påverkan. En studie gjordes 

2002 av MacIntyre, Moran och Jennings på utövare av sporten kanot-slalom. Utövarna 

fick göra ett test där deras förmåga att mentalt visualisera bedömdes. Resultaten från 

testet jämfördes sedan med hur utövarna placerat sig i olika tävlingar de deltagit i. Det 

visade sig att det fanns ett starkt samband mellan testresultaten och tävlingsplaceringen.  

Perhaps the most pertinent finding is that test scores were strongly correlated with fin-

ish position in the World Cup race. Intuitively, it is not surprising that imagery skills 

were related to performance, given the need for these athletes to be able to imagine de-

tails of their course. (MacIntyre et al. 2002) 
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Dessa studier vilka är gjorda på helt olika områden tyder på den mentala övningens ef-

fekt oavsett inom vilket fält det används i. Något som framgår i sportstudien är att id-

rottsutövare tenderar att börja använda sig av mental övning ju mer erfarna de är.  

Mental övning inom musik 

Mental övning är ett vanligt förekommande övningssätt bland många musikutövare. 

Oftast används mental övning som ett komplement till fysisk övning, men vissa använ-

der mental övning som sin huvudsakliga övningsmetod. Violinisten Fritz Kreisler var 

känd bland sina kollegor för sina mentala förmågor. Det sägs att han ska ha lärt sig 

materialet till en hel konsert genom att tyst sitta och studera in musiken på tåget när han 

var på väg till konserten där det skulle framföras. Enligt utsagan kom han fram och 

framförde vackert musiken på konserten. Kreisler ska ha gjort uttalandet; ”Everything is 

in the brain” (Freymuth 1994). Exemplet med Kreisler hör dock till ovanligheterna, en 

övningsrutin är sällan utformad på detta vis. Forskning på mental övning inom musik 

tyder på att som exklusiv övningsmetod är fysisk övning mest effektiv. Kombineras den 

fysiska övningen med mental övning kan övning dock bli lika, eller mer, effektiv än om 

fysisk övning används exklusivt (McHugh-Grifa 2011). McHugh-Grifa (2011) skriver 

att erfarenhet av aktiviteten är nödvändig för att mental övning ska vara effektiv. Detta 

går att koppla ihop med att idrottsutövare börjar använda sig av mental övning ju mer 

erfarna de är. Det är svårt att mentalt föreställa sig något en aldrig varit med om, så en 

viss grad av erfarenhet verkar behöva finnas innan en mental övningsmetod tillämpas, 

oavsett inom vilket fält övningsmetoden tillämpas. 

Det finns flera olika sätt att utforma mental övning på. McHugh-Grifa undersökte 2011 

tre olika sätt att mentalt öva musik på. Dessa tre sätt jämfördes med varandra för att 

undersöka deras respektive effektivitet. De tre mentala övningsätten var: 

1. Tyst övning utan fysisk rörelse 

Den övande sitter här tyst och övar mentalt på det material som ska läras in eller förbätt-

ras. Ingen rörelse är tillåten. 

2. Vokalisering utan fysisk rörelse 

Den övande använder rösten för att ljuda det material som ska läras in eller förbättras, 

antingen med eller utan tonhöjd. Ingen rörelse är tillåten. 

3. Spela ”luft-instrument” medan en vokaliserar 

Den övande imiterar fysiskt rörelsen att spela sitt instrument medan den med rösten 

ljudar det material som ska läras in eller förbättras. 

Av de tre övningssätten gav den tysta övningen utan fysisk rörelse bäst resultat. Det var 

dock svårt att dra någon egentlig slutsats från detta då det bedömdes att många som del-

tog i undersökningen inte utförde de olika övningarna på rätt sätt. De deltagandes erfa-

renhet av mental övning varierade väldigt, vilket även det påverkar resultatet (McHugh-

Grifa 2011). Det verkar kunna krävas en del erfarenhet av mental övning för att den ska 

bli effektiv, det är en färdighet. På samma sätt är fysisk övning något en blir bättre på 

under år av erfarenhet. Mental övning introduceras inte alltid för musikstuderande som 

en alternativ eller kompletterande metod till fysisk övning. Detta kan vara en problema-
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tik med tanke på all forskning som pekar på hur effektiv mental övning kan vara. För 

många hade mental övning kanske kunnat vara en bra metod för att få övningen effekti-

vare, mer varierad och roligare. 
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METOD 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mental övning kan påverka inlärning och 

utförande av musikaliskt material. I denna del redogör jag för den metod jag valt att 

använda mig av i min undersökning, och motiverar varför den valda metoden assisterar 

mitt syfte. Jag kommer även att beskriva hur jag har planerat undersökningen, samt till-

vägagångssätt för framställning av empiriskt material. 

Kvalitativ metod 

I min undersökning använder jag mig av kvalitativ metod. Resultaten bygger på mina 

upplevelser och tolkningar kring mitt eget övande samt tankar från en fokusgrupp som 

fått vara med i undersökningen. En kvantitativ metod på denna undersökning hade blivit 

mer omfattande och där hade en mängd testpersoner fått vara med i undersökningen. 

Detta för att få fram statistiskt verifierbara samband kring resultaten. Jag har kommit 

fram till att den kvalitativa metoden är för denna undersökning mest relevant. Johan 

Alvehus (2013) skriver att idén om att det som människor upplever som viktigt är vik-

tigt att intressera sig för, och att verkligheten ses som konstruerad av de aktörer som 

befolkar den, är central i många traditioner i kvalitativ forskning (Alvehus, 2013, s. 20). 

I enlighet med citatet ur Alvehus bok Skriva uppsats med kvalitativ metod (2013), väljer 

jag därför en kvalitativ metod då det är aktörernas (min egen och mina medmusikers) 

upplevelse som står i centrum i undersökningen. 

Planering av undersökningen 

För att undersöka hur mental övning påverkar musikalisk inlärning och utförande ska 

jag först öva på tre musikaliskt likvärdiga bebopteman som jag aldrig förut spelat på tre 

olika sätt. Varje beboptema får ett eget övningssätt. Jag väljer låtmaterial ur genren be-

bop på grund av att det är en utmanande genre med ett komplext tonspråk, rytmik och 

ett ofta högt tempo. Ett för enkelt låtmaterial anser jag inte skulle generera en god ana-

lys av min inlärningsprocess och musikaliska utförande i de olika övningssätten. Låt-

materialets musikaliska likvärdighet stämde jag av med en kollega som också har elbas 

som huvudinstrument. Det valda låtmaterialet består av Ornithology, Anthropology och 

Moose the Mooche. Alla låtar är skrivna av den legendariska saxofonisten Charlie Par-

ker. 

Vidare i undersökningen ska jag öva på låtmaterialet till min examenskonsert med hjälp 

av det övningssätt som jag efter analys känner fungerar bäst för mig. Jag kommer även 

att ha ett fokusgruppsamtal med ensemblen som spelar med mig på min examenskon-

sert. Ensemblen kommer vid ett repetitionstillfälle att få prova att mentalt öva på en låt, 

sedan spelar vi den och diskuterar efteråt våra upplevelser av detta. 

Övningen 

Nedan beskriver jag de tre olika övningssätten jag ska använda mig av i undersökningen 

samt hur passen kommer att se ut. 
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Övningssätt 1: endast mental övning på låten Ornithology av Charlie Parker 

I dessa pass kommer jag att öva mentalt med hjälp av en metod som beskrivits av Malva 

Freymuth (1994). Metoden går ut på att visuellt föreställa sig det som en vill öva på. För 

att komma i fokus ska en först fokusera på hur ens fingrar, händer och armar ser ut i 

relation till instrumentet, sedan stänga ögonen och ha kvar den bilden i sinnet. Nästa 

steg är att genom mental visualisering försöka reproducera det som ska övas på 

(Freymuth, 1994). Inget fysiskt spelande sker under övningspasset. Jag kommer att 

börja studera in låten utifrån en notbild, sedan när jag blir säkrare på materialet ska jag 

försöka spela utantill för att kunna fokusera på musiken utan att läsa. 

Den totala tiden för dessa pass är två timmar. Det kommer att vara utspritt över fyra 

tillfällen á 30 minuter var. McHugh-Grifa (2011) skriver att mental övning är som mest 

effektiv i intervaller om 5 minuter eller mindre, efter 5 minuter sjunker koncentrations-

nivån. Jag kommer därför att lägga upp min mentala övning så att jag övar i 5 minuter, 

sedan tar 2,5 minuters paus. Detta repeteras sex gånger tills den aktiva övningstiden nått 

upp till 30 minuter. Efter dessa pass görs en videoinspelning med ljudupptagning och 

jag för loggbok. 

Övningssätt 2: endast fysisk övning på låten Anthropology av Charlie Parker 

I de fysiska övningspassen kommer jag att öva som jag brukar genom att direkt börja 

fysiskt spela på materialet. Även här börjar instuderingen utifrån en notbild med mål-

sättningen att så fort som möjligt kunna släppa noterna för att kunna fokusera bara på 

musiken. Jag kommer att börja spela på materialet långsamt för att få in fingersättningar 

så bra som möjligt, sedan när jag blir säkrare på materialet tar jag successivt upp tempot 

och försöker utveckla utförandet. 

Totala tiden för dessa pass är två timmar utspritt på fyra tillfällen á 30 minuter var. Jag 

kommer att lägga upp övningen så att jag övar hela 30minuters-passen i sträck. Detta 

gör jag för att det speglar min vanliga övningssituation där jag ofta övar längre perioder. 

Efter dessa pass görs en videoinspelning med ljudupptagning och jag för loggbok. 

Övningssätt 3: kombinerad mental och fysisk övning på låten Moose the Mooche 

av Charlie Parker  

Det tredje övningssättet är en kombination av mental och fysisk övning i samma öv-

ningspass. Passet kommer att bestå av två delar, en mental del samt en fysisk del. Jag 

kommer att variera ordningen på delarna så att vartannat pass börjar med den mentala 

delen och vartannat med den fysiska. Den mentala delen kommer att vara utformad efter 

samma metod som de endast mentala passen, den fysiska delen är på liknande sätt ut-

formad efter de endast fysiska passen. 

Den totala tiden för de kombinerade övningspassen är två timmar uppdelat på fyra pass 

á 30 minuter var. Jag kommer att öva 15 minuter i mentala delen samt 15 minuter i den 

fysiska. I den mentala delen kommer jag på samma sätt som i de endast mentala öv-

ningspassen öva i tidsintervaller om 5 minuter med 2.5 minuters paus emellan. I den 

fysiska delen kommer jag kontinuerligt att öva i 15 minuter. Detta pass görs i syfte att 

undersöka hur de olika övningssätten fungerar tillsammans. Efter dessa pass görs en 

videoinspelning med ljudupptagning och jag för loggbok. 
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Övning efter analys av övningssätt 

Efter att jag kommit fram till vilket av de tre olika övningssätten som fungerar bäst för 

mig ska jag med hjälp av detta sätt öva på låtmaterialet till min examenskonsert. I denna 

övning kommer jag inte specificera hur många pass jag gör eller hur långa de ska vara. 

Detta för att jag kommer öva efter behov på låtarna tills jag känner mig redo. Dessa pass 

dokumenteras med hjälp av loggbok efter utfört pass. 

Fokusgruppsamtal med ensemblen 

Jag kommer att inkludera ensemblen som spelar på min examenskonsert i undersök-

ningen. Vi kommer att föra ett samtal som skulle kunna ses som en intervju. I kvalitativ 

forskning är intervjun en väldigt vanlig metod att bruka för att generera empiri. Detta 

för att forskaren kan interagera med sina respondenter och fråga om känslor, motiv samt 

få reda på hur olika personer ser på ett händelseförlopp (Alvehus 2013 s.80). Med hjälp 

av intervjun kan jag triangulera undersökningen och få ett bredare perspektiv. Alvehus 

(2013) skriver att poängen med triangulering är att en genom att använda fler metoder 

för att generera empiriskt material, mer precist kan fixera sitt studieobjekt och få en 

bättre bild av det (Alvehus 2013 s.71). Genom att inkludera ensemblen i ett samtal om 

mental övning får jag fler tankar och åsikter om ämnet att analysera, och därmed en 

bredare synvinkel på ämnet.  

Vid ett repetitionstillfälle i musikhögskolans lokaler ska ensemblen få prova på att an-

vända sig av mental övning. De ska under 5 minuters tid få mentalt öva på min egen-

skrivna låt Dance of the Owl Statues. Jag kommer inte att specificera vilket sätt de ska 

mentalt öva på då jag är mer intresserad av att få fler tankar om övningsmetoden i stort. 

Direkt efter övningen spelar vi igenom låten och har efteråt ett samtal där alla får dela 

med sig av sin upplevelse av övningsmetoden, och hur det kändes att spela efteråt. Sam-

talet spelas in med ljudupptagning. 

Dokumentation 

I undersökningen kommer jag att använda mig av tre olika dokumentationsmedel: logg-

bok, videoinspelning med ljudupptagning samt ljudinspelning. Den största delen av 

dokumentationen kommer att ske i loggboken. Jag har valt loggbok som dokumentat-

ionsmetod på grund av att det är min egen upplevelse och reflektion som står i centrum 

för undersökningen. Cato R. P. Bjørndal (2005) skriver att ”Syftet med loggskrivandet 

är att genom en skriftlig reflektion skapa en djupare förståelse av något som skett” 

(Bjørndal, 2005, s. 62). Bjørndal menar vidare att loggboken kan vara en metod som 

främjar den inre dialogen, i den pratar vi med oss själva och lyssnar till oss själva 

(ibid.). Jag behöver i min undersökning ett dokumentationsmedel som hjälper mig att 

reflektera över mina egna tankar och känslor, för att tillgodose detta behov väljer jag 

därför att använda mig av loggbok. 

Jag kommer att använda mig av en processloggbok som tas upp som ett exempel på 

loggbok i Det värderande ögat (Bjørndal, 2005, s. 67, tabell 3.5). I processloggboken 

dokumenteras varje tillfälle med hjälp av tre rubriker: 

 

• Vad hände?                                                                                                       

Här beskriver jag vad jag gjorde under övningspasset och hur jag gjorde det. 
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Saker som händer under passets gång som påverkar passet på något sätt tas 

även upp här. 

 

• Vad kände jag? 

I denna del beskriver jag mina känslor och tankar som uppstår under övnings-

passen. 

 

• Vad lärde jag mig? 

Här skriver jag om vad jag lärt mig och insikter som uppstår under övningspas-

sen. 

 

Jag har valt denna typ av loggbok då jag känner den tar upp de viktigaste delarna i ett 

övningspass. Dessa punkter anser jag uppmanar till en god reflektion över övningspro-

cessen och kommer att göra det enklare för mig att i efterhand analysera övningen. Då 

en stor del av undersökningen handlar om min egen upplevelse känns det viktigt att 

reflektera över känslorna som är inblandade i övningen, vilket en får möjlighet till i 

denna typ av loggbok. 

 

Inspelning efter övningspass  

 

Efter varje genomfört övningspass på de tre olika övningssätten (se rubrik: Övningen, 

övningssätt 1,2 och 3) kommer jag att med min mobiltelefon göra en videoinspelning 

med ljudupptagning där jag spelar det beboptema jag övat på under passet. Jag kommer 

att spela till en metronom som markerar pulsslag 2 och 4 och jag kommer att spela in 

endast en tagning efter varje pass, oavsett hur det går att spela. Syftet med att bara spela 

in en tagning är att jag bättre ska kunna se hur väl jag faktiskt tagit till mig materialet, 

både inlärningsmässigt och utförandemässigt. Skulle flera tagningar göras finns det en 

stor risk att inspelningen blir en del av övningen där jag får chans till förbättring efter 

varje tagning. Inspelningen görs endast i syfte att dokumentera hur väl jag tagit till mig 

materialet under passen, och inte i syfte att vara en del av övningen. 

 

Jag dokumenterar med både video och ljudupptagning då jag anser att både de visuella 

och de ljudande elementen är viktiga att analysera i undersökningen av inlärning och 

utförande. Det visuella kompletterar det ljudande väl då jag inte bara kan höra presen-

tationen av materialet utan även kan se saker som teknik, eventuella spänningar och 

ansiktsuttryck som speglar känslor. 

Inspelning av fokusgruppsamtal 

Samtalet spelas in med endast ljudupptagning. Inspelning sker i syfte att dokumentera 

vad som sägs för senare analys och eventuell återberättning. Deltagarna informeras om 

att de kommer att vara anonyma samt tillfrågas om godkännande till att bli inspelade 

och att det inspelade materialet sedan analyseras i denna undersökning. 
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RESULTAT 

I denna del presenteras resultatet av den undersökning jag genomfört. I Resultatpresen-

tation presenteras material från loggbok samt ljud och videoinspelningar. I Resultatana-

lys analyserar jag materialet från Resultatpresentationen, och besvarar forskningsfrågan; 

På vilka sätt kan mental övning påverka inlärning och utförande av musikaliskt materi-

al? 

 

Resultatpresentation 

 

Övningen 

 

Övningssätt 1, endast mental övning: Ornithology 

I detta övningssätt övade jag endast mentalt, utan att fysiskt spela på mitt instrument. 

För att se övningspassens utformning se METOD: Övningen, övningssätt 1, sid. 12. 

Pass 1 

Jag började lära mig temat utifrån notbilden genom att mentalt visualisera att jag spe-

lade. I början av passet kände jag mig stressad och hade svårt att fokusera. Jag fastnade 

i vissa partier i låten och då började det kännas svårt att lyckas lära in hela temat. 

Längre fram i passet fann jag ett lugn och ett flöde när jag mentalt övade, då skapades 

en positiv känsla i mig. När inspelningen efter passet närmade sig blev jag nervös då jag 

bara skulle ha en chans på mig att spela temat. Jag spelade in i 110 bpm och inspelning-

en gick ganska bra. 

Nervositeten släppte en bit in i inspelningen och då kunde jag fokusera mer på musiken. 

Jag lyckades spela igenom hela temat med en del felspelningar, i reprisen på temat dök 

det upp en del ornament i mitt spelande. Efteråt var jag positivt överraskad av att detta 

övningssätt hade fungerat så pass bra. Jag lärde mig efter detta pass att det är viktigt att 

finna ett lugn och ett bra fokus för att mental övning ska bli effektiv. Mitt i passet 

ringde min mobil, sådana distraherande element bör elimineras för ökad effektivitet. 

 

Pass 2 

När jag inledde detta pass kände jag att låten satt kvar väl i minnet och att jag hade ett 

skönt lugn. Därför bestämde jag mig för att jobba med att få upp den i tempo och lära 

mig den utantill i detta pass. Det dök även denna gång upp en nervositet och en osäker-

het inför inspelningen. Jag började tveka på om jag verkligen kunde temat utantill. 

Denna gång spelade jag in temat i 170 bpm med ett ganska gott resultat. Jag spelade en 

del fel i början på inspelningen men längre fram i inspelningen spelade jag bättre och 

väldigt säkert. Det går att tydligt se på mitt kroppsspråk att jag blir mer avslappnad och 

har kul i reprisen längre fram i temat. En lärdom jag drog från detta pass är att jag kan 
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vara mer självsäker i min mentala övningsförmåga. Jag tvekade innan inspelningen på 

om jag verkligen kunde låten utantill, men när jag sedan spelade visade det sig att låten 

fanns inom mig när jag väl lyckades slappna av. 

Pass 3 

Jag fortsatte att ytterligare mentalt öva på Ornithology. En kort bit in i passet började 

det kännas svårt att jobba vidare med temat mentalt. Nu i pass 3 hade jag så pass bra 

koll på temat att det blev att jag mest satt och mentalt spelade igenom temat flera 

gånger. Jag skriver i loggboken att ”... det känns som att jag i detta stadie hade behövt 

fysisk övning för att ytterligare rota det i mig.” 

Denna gången kände jag för att utmana mig så jag provade att spela in i 220 bpm. I bör-

jan på inspelningen hängde inte tekniken med och jag spelade fel och slarvigt, jag ser 

missnöjd och spänd ut i kroppen. Det blev bättre efter ett tag då tekniken faller på plats 

och jag slappnar av. Det dyker i denna inspelning upp en del musikaliska ornament i 

utförandet. Jag lärde mig att vid en viss nivå kan jag uppleva frustration i endast mental 

övning då det känns svårt att arbeta vidare utan att fysiskt spela. En insikt som kom av 

det var att jag i framtiden behöver ytterligare erfarenhet och flera olika tekniker för 

mental övning, för att effektivt kunna arbeta en längre period med något genom endast 

mental övning. 

Pass 4 

I det sista passet med endast mental övning kände jag mig ofokuserad. Jag tänkte myck-

et på repet till min examenskonsert som skulle ske direkt efter övningspasset och blev 

lite stressad av det. Även denna gång spelade jag i 220 bpm. Det var en liten förbättring 

från föregående inspelning. Jag verkar lugnare i både kropp och spel i denna inspelning, 

men spelar fortfarande en del fel. Jag kände som i föregående pass att det var svårt att 

fortsätta utveckla temat med endast mental övning som övningssätt. I detta övningspass 

identifierar jag ett mönster som visat sig genom alla endast mentala pass, att jag alltid 

spelar sämst i början på inspelningarna. Det tar alltid några takter innan jag är inne i 

musiken och slappnar av. 

 

Sammanfattning övningssätt 1, endast mental övning: 

Sammanfattningsvis hade jag en god inlärningsprocess fram till pass 3. Efter pass 1 och 

2 hade jag lärt mig temat utantill och lyckades spela det med ett ganska gott resultat i 

170 bpm. I pass 3 och 4 kände jag att det var svårt att arbeta vidare med temat med end-

ast mental övning. Jag skriver i pass 3 att fysisk övning hade varit önskvärt i detta stadie 

i övningsprocessen. I pass 4 identifierar jag ett mönster i mitt musikaliska utförande i 

inspelningarna. Jag spelar nästan alltid fel och tekniken är inte med mig i början på in-

spelningarna. Senare i inspelningarna spelar jag mycket bättre och lugnare, detta visar 

sig tydligt på mitt kroppsspråk som är spänt i början för att sedan bli mer avspänt. 
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Övningssätt 2, endast fysisk övning: Anthropology 

I detta övningssätt övade jag genom att endast fysiskt spela på mitt instrument. För att 

se övningspassens utformning se METOD: Övningen, övningssätt 2, sid. 12. 

 

Pass 1 

I detta pass började jag processen att försöka lära mig temat genom endast fysiskt öv-

ning. Jag kände mig seg i början på passet och det gick trögt att studera in temat från 

notbilden. Efter ett tag började det att gå bättre och övningen blev roligare då jag kände 

att jag rörde mig framåt. 

Jag spelade in temat i 110 bpm och gjorde en del felspelningar. Vid två tillfällen i in-

spelningen kommer jag av mig i temat men lyckas hitta tillbaka. På några ställen spelar 

jag små personliga ornament i melodin men förutom det låter utförandet ganska stelt. 

Det syns att jag verkligen sitter och koncentrerar mig på att läsa och spela rätt. En lär-

dom från detta pass var att jag borde tagit det lugnare i början och fokuserat på att få in 

bra fingersättningar. 

Pass 2 

Jag hade ganska dåligt fokus under merparten av detta pass och jag skriver att jag upp-

levde min övning som riktningslös. Det blev mycket slarvspelande på grund av att jag 

gick för snabbt framåt. Under passets gång växte en frustration i mig då jag märkte att 

jag övade ineffektivt, men ändå inte bättrade min övning. De sista fem minuterna på 

passet gick dock bättre, där kände jag att jag började lära mig temat bättre. När det var 

dags för inspelning kände jag mig osäker, jag skulle denna gången prova att spela temat 

utantill när jag spelade in. 

Detta pass ville jag prova att spela in temat i 170 bpm, det visade sig vara ett alldeles för 

högt tempo för min nuvarande nivå vilket ledde till att jag helt kom av mig i slutet på 

temat. Under inspelningens gång skedde en del felspelningar men det var överlag ett 

bättre musikaliskt utförande nu än i förra passet. Jag hade ett bättre sväng och var mer 

avslappnad i kroppen. Jag byggde i detta pass på lärdomen att jag behöver ta det lug-

nare. När jag märker att saker inte fungerar behöver jag bromsa in och i ett långsamt 

tempo arbeta med de sakerna. I loggboken skriver jag att jag upplever mig själv som 

alldeles för ivrig. 

Pass 3 

Efter att jag tagit lärdom från föregående pass började jag nu att spela mycket lång-

sammare i min övning. Jag var lugn och trappade stegvis upp tempot allt eftersom jag 

kände mig säkrare på temat. Detta resulterade i att passet kändes väldigt bra och gi-

vande. Sedan föregående pass kunde jag temat ganska bra utantill och i detta pass sjönk 

det in ordentligt. Innan inspelningen kände jag mig lite nervös men trots detta kändes 

inspelningen väldigt bra. 

Jag spelade in i 170 bpm som i föregående pass och kunde denna gången spela igenom 

temat i princip fläckfritt. Det går att både se och höra att inspelningen kändes bra denna 

gången. Kroppen är avslappnad och följer med i musiken, och spelandet ser avslappnat 
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ut och låter likaså. Jag vågade ha kul med temat och lekte med fraserna och hade ett bra 

sväng. I detta pass stärkte jag mina observationer från föregående pass, ”... att jag verk-

ligen tjänar på att börja lugnt och sedan bygga på det”. 

 

Pass 4 

Övningspasset kändes bra i början förutom att jag var lite stressad för att jag skulle vi-

dare till en repetition direkt efter passet. En bit in i övningspasset började jag spela te-

mat i ett annat läge på elbasen, som jag då upptäckte var mycket smidigare än det läget 

jag tidigare spelat i. Jag spenderade mycket tid i detta pass på att öva i det nya läget. En 

känsla av frustration växte inom mig när jag insåg att det fanns ett bättre sätt att spela 

temat på än vad jag tidigare gjort. Jag tyckte att jag borde ha övat i det smidigare läget 

från början. 

Vid inspelning spelade jag i samma läge som jag spelat i innan då jag inte hann lära mig 

det nya, jag spelade denna gången in i 220 bpm. Inspelningen kändes ganska bra, det 

hörs att jag blivit mycket säkrare på temat. Jag spelade dock till och från ganska slarvigt 

och inte lika svängigt som i förra inspelningen. I allmänhet ser jag lite mer spänd ut 

genom hela inspelningen jämfört med den förra. Jag avslutar loggboksinlägget med 

konstaterandet att jag behöver vara noggrannare i början på en inlärningsprocess och 

inte ta första bästa sätt att spela något på.  

Sammanfattning övningssätt 2, endast fysisk övning: 

Inlärningsprocessen gick långsamt i pass 1 och 2. I dessa pass beskriver jag ett dåligt 

fokus, en tröghet samt en riktningslöshet i övandet. Dock i slutet på bägge dessa pass-

kände jag att det gick bättre. I det andra passet började jag försöka lära mig temat utan-

till, vid inspelningen i det passet spelade jag in i 170 bpm och det gick inte alls bra. De 

tredje passet kändes väldigt bra då jag identifierat en del problem i föregående pass. Jag 

spelade in en väldigt bra version på temat i pass 3 där jag spelade med ett bra sväng, 

slappnade av och vågade leka med musiken. En frustration växte i mig i det sista passet 

då jag insåg att det fanns ett mycket smidigare sätt att spela temat på än det jag hade 

övat in. 

Övningssätt 3, kombinerad mental och fysisk övning: Moose the Mooche 

I detta övningssätt övade jag genom att kombinera mental och fysisk övning. För att se 

övningspassens utformning se METOD: Övningen, övningssätt 3, sid. 12. 

Pass 1 

Detta pass började med 15 minuters mental övning för att sedan övergå till 15 minuters 

fysisk övning. Jag kunde hålla en bra fokusnivå genom hela passet och övningen kändes 

bra och kul. Jag jobbade mig igenom temat med hjälp av notbilden och en bit in i passet 

kom jag på mig själv med att börja leka med fraserna. Små musikaliska ornament dök 

upp och jag började spela lite friare i rytmiken. 

Jag spelade in temat i 110 bpm och förutom att jag spelade fel på vissa toner här och där 

gick det bra. På inspelningen ser jag koncentrerad men samtidigt ledig ut, det speglar 

sig i mitt spelande och jag får till ett bra sväng med säker rytmik. I slutet på loggboksin-
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lägget konstaterar jag att jag tyckte att det var ett väldigt skönt upplägg att först öva 

mentalt för att sedan ta över med fysisk övning. Det kändes som att mentala övningen 

blev en grovskiss på vad som skulle spelas och hur det skulle spelas. Sedan kunde det 

fysiska spelandet ta över och få ut det i fingrarna och föra in ytterligare detaljer. 

Pass 2 

Nu var det dags att vända på ordningen så jag började med fysisk övning får att sedan 

öva mentalt. I detta pass var ambitionen att lära mig temat utantill så jag tog ganska fort 

bort notbladet. Jag kände mig lugn i den fysiska delen och övade på temat bir för bit. 

Den mentala delen kändes bra i början men sedan när inspelningen närmade sig spred 

sig en osäkerhet i mig. Osäkerheten hängde kvar in i inspelningen och jag kom av mig 

på en del ställen i temat när jag spelade in. 

Till denna inspelning höjde jag tempot till 130 bpm vilket jag i efterhand i loggboken 

konstaterar att jag inte borde ha gjort. Det ser överlag ganska spänt ut i kropp och teknik 

under denna inspelning, på några ställen i temat där jag verkar känna mig säkrare slapp-

nar jag av och spelar mycket bättre. Jag identifierar i detta pass en del ställen i temat där 

det nu fallerade som jag ska jobba extra på i nästa pass. 

Pass 3 

Jag vände återigen på ordningen och började nu med mentala delen. I den mentala öv-

ningen kom jag på mig själv med att öva för fort, jag stressade igenom temat utan att 

lägga fokus på detaljer. När jag insåg detta saktade jag ner och försökte verkligen se, 

höra och känna det jag mentalt spelade. Annars kändes passet överlag bra och jag kände 

att låten fanns kvar inom mig sedan föregående pass. 

Jag spelade återigen in i 130 bpm. Denna gången kände jag mig mycket säkrare och 

förutom några små felspelningar gick det bra. Det märks tydligt att jag är lugnare i 

denna inspelning, det syns och hörs att jag är mer inne i musiken. Jag gör några person-

liga ornament i temat och leker med rytmen särskilt på ett ställe där jag lägger mig 

medvetet väldigt långt bakåt timingmässigt. I detta pass insåg jag att jag föredrar att 

först börja med mental övning och sedan gå över till fysisk. Jag kom även fram till att 

jag behöver vara lugnare och noggrannare i den mentala övningen och verkligen för-

söka att aktivera sinnena. Ytterligare en observation var att Moose the Mooche är tek-

niskt svårare för mig än de andra låtarna. Den är inte lika smidig att spela på elbasen. 

Pass 4 

Det sista passet flöt på bra och jag hade ett bra fokus. Nu övade jag först fysiskt och 

sedan mentalt och det kändes bättre denna gången att börja med fysiska delen än vad det 

gjorde i pass 2. Jag kände att jag kunde temat bra nu, övningen blev mest på detaljer och 

specifika passager. 

Eftersom att temat kändes så bra nu, ville jag försöka pressa upp det i lite högre tempo. 

Jag spelade därför in i 160 bpm denna gången. Det gick bra och jag skriver i loggboken 

att det kändes kul att spela in. Jag nämner även jag kunde låta temat spela sig självt i en 

del partier. Detta tycker jag syns och hörs tydligt, jag släpper ofta basen med blicken 

och litar på att jag ändå kommer att spela rätt. Kroppen är med i musiken och det låter 

väldigt säkert om mitt spel. Vid ett tillfälle råkar jag ta en fel ton och börjar då bara 
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skratta lite åt det istället för att bli orolig att jag ska komma av mig. På flera ställen får 

jag in ett personligt uttryck i fraserna. Efter detta pass hade jag inga nya insikter utan 

konstaterade för mig själv att jag hade lärt mig temat bättre och blivit säkrare. 

 

 

Sammanfattning övningssätt 3, kombinerad mental och fysisk övning: 

Inlärningen av temat gick stadigt framåt genom alla passen, med ett undantag för pass 2. 

I det passet tyckte jag att det kändes osäkert att börja med fysisk övning och sedan öva 

mentalt. Jag bestämde mig även i samma pass för att höja tempot vid inspelningen vil-

ket visade sig vara dumt då jag kom av mig i temat. I pass 3 konstaterar jag att jag före-

drar att börja med den mentala övningen för att sedan fortsätta med fysisk övning. In-

tryck som återkommer i loggboken är att jag känner mig lugn, har bra fokus och har kul. 

Trots mitt urval av material som strävade efter musikalisk likvärdighet, konstaterar jag i 

dessa övningspass att Moose the Mooche var svårare för mig att spela på elbasen än de 

andra låtarna. Slutligen i pass 4 spelade jag in en version av temat som kändes väldigt 

bra. Jag spelar avslappnat och säkert och har kul med temat. 

Val av övningssätt till övning inför examenskonserten 

Efter att ha genomfört och sedan sett över min upplevelse av de tre övningssätten, väljer 

jag att öva inför min examenskonsert med hjälp av övningssätt 3, kombinerad mental 

och fysisk övning. Jag kommer endast att utföra övningssätt 3 på det viset att jag övar 

först mentalt och sedan fysiskt, detta för att jag i loggboken kommit fram till att det 

fungerar bäst. 

Valet att fortsätta öva med hjälp av det tredje övningssättet motiverar jag med att det 

generellt hade stadigast inlärningsprocess, bäst utförande och att jag i det övningssättet 

upplevde mest positiva känslor. 

Övning inför konserten 

Nedan presenteras resultaten av min övning inför examenskonserten. Allt låtmaterial till 

examenskonserten är inte presenterat här då jag övade efter behov på det som jag be-

hövde utveckla. Se METOD: Övning efter analys av övningssätt, s.13. 

Augusti: 

De mentala delarna i övningen födde väldigt goda reflektioner gällande fingersättning i 

utförande av låten. Jag kunde effektivt bygga vidare på dessa i de fysiska delarna vilket 

resulterade i ett smidigare sätt att spela låten på. I senare pass övade jag både mentalt 

och fysiskt till en ljudinspelning från ett rep. Detta gjorde jag för att jag kände att jag 

behövde en musikalisk kontext då jag kunde låten bra, och behövde öva mer på att spela 

med rätt känsla. En insikt var att det är viktigare att jag håller drivet i basfiguren än att 

jag spelar rätt toner. 
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Pamir: 

Jag konstaterar i loggboken att Pamir är väldigt svår att spela. Den går i ett högt tempo 

och är väldigt tekniskt krävande. Detta tacklade jag genom att i mentala delarna av öv-

ningen fokusera på vilket läge jag ska spela låten i på basen. Provade sedan detta i fy-

siska övningen och kom fram till ett sätt som fungerade bra. Ibland kom jag på mig 

själv att gå lite för fort fram i den fysiska övningen och fick då sakta ner och stegvis öka 

tempot. Jag började så småningom att öva till en inspelning från ett rep för att sätta spe-

landet i sitt sammanhang. 

Kratern: 

Även här började jag att i de mentala delarna i övningen reflektera över olika lägen på 

basen. Jag fick lite idéer som jag sedan provade i fysiska övningen. Många av idéerna 

var praktiska att spela men jag valde att slopa en del av dom då jag tyckte att de inte 

klingade snyggt på basen. Kratern kändes mer och mer stabil, längre fram började jag 

skifta fokus till att försöka få fram rätt känsla i spelet istället för att öva den rent tek-

niska aspekten. 

Dover: 

I Dover spelar basen och pianot en unison melodi i ett parti och det var den som huvud-

sakligen stod i fokus i min övning. Jag beskriver i loggboken hur jag lugnt övar igenom 

melodin och lägger mycket fokus på detaljer. Det gick att se en tydlig förbättring i utfö-

randet av melodin allt eftersom övningen fortskred och det kändes väldigt bra. I den 

fysiska delen i ett pass reflekterade jag över en arrangeringsmässig sak i den unisona 

melodin, huruvida jag ska spela en stämma på pianot eller inte. Jag kom inte fram till 

något, utan konstaterade att det fungerade bra med eller utan stämman. I loggboken 

skriver jag att jag har en lugn och trygg känsla i övningen på denna låt. 

Dance of the Owl Statues: 

Jag övade nästan enbart på musikaliska utförandeaspekter i min övning på denna låt. En 

insikt var att om jag bara slappnar av och har kul i denna låt så kommer det att bli bra. I 

linje med detta övade jag på att hitta en lekfullhet och ett sväng i låten, särskilt i ett parti 

där det är bas-solo. Jag strävade i min övning på bassolot efter att även hitta musikaliska 

motiv och inte bara ”spela runt i a-moll”. I början på låten har basen melodi och i min 

övning på den melodin var jag noga med tekniken. För att få ut så bra klang och tydlig-

het som möjligt var jag tvungen att ha högerhanden långt upp på greppbrädan och göra 

ordentliga anslag. 

Sammanfattning, övning inför konserten: 

Det som återkommer i väldigt många pass är att den mentala delen föder spelmässiga 

reflektioner som jag sedan undersöker i den fysiska delen. Ofta handlar det om i vilket 

läge på basen jag ska spela något på eller med vilken fingersättning. Utförandeaspekten 

stod i centrum i de flesta pass då jag snabbt kände att det inte fanns så mycket mer in-

lärningsarbete att utföra. 
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Fokusgruppsamtal kring mental övning 

 

Det fanns en hel del gemensamma nämnare som dök upp i samtalet om mental övning 

efter att vi hade spelat. Alla deltagande var positiva till övningssättet och kände att det 

kunde bidra med nya tankar, idéer och insikter till spelandet sen. Flera nämnde att det 

ingav trygghet och att när det sedan var dags att spela kände de sig mer förberedda. 

Två personer berättade att de fick bättre koll på låten i allmänhet. En av dessa specifice-

rade sig med att säga att hen kunde få en bättre bild av sin egen och alla andras roll i 

låten. Vilka som skulle fram i ljudbilden i vissa partier respektive vilka som skulle hålla 

sig bakåt. Samma person nämnde även att det blev tydligare hur hen ville att sitt musi-

kaliska utförande skulle vara. Hen började reflektera över hur hen ville spela vissa fra-

ser, och berättade vidare att hen annars ibland upplever att den reflektionen kommer för 

sent då det brukar ske när låten väl spelas. 

En i ensemblen tyckte att det var nyttigt att kunna mentalt öva igenom specifika instru-

ment-tekniska saker, i detta fall koordination. Hen kände dock att det var väldigt svårt 

att mentalt kunna visualisera detta, och sade sedan att om hen skulle öva mer på detta 

sätt, skulle det säkert kunna vara till hjälp. Samma person berättade även att hen efter 

den mentala övningen ville prova spela utan noterna. Vidare kom hen fram till att detta 

resulterade i att vissa partier i låten blev bättre än innan, medan andra gick sämre då hen 

spelade fel. 

En sak som två personer i ensemblen identifierade var att vissa partier var svårare att 

mentalt föreställa sig i låten, både visuellt och hur det låter. De kom senare fram till det 

är samma ställen som de brukar spela fel på, och en av dem berättade att hen spelade fel 

på just detta ställe när vi spelade igenom låten efter övningen. 
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Resultatanalys 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mental övning kan påverka inlärning och 

utförande av musikaliskt material.  

Utifrån genomförd undersökning analyserar jag i denna del den data som presenterats i 

Resultatpresentationen. Datan analyseras utifrån min forskningsfråga för att svara upp 

mot syftet med undersökningen varefter resultatet sammanfattas och forskningsfrågan 

besvaras. 

Möjligheter 

 

Inlärning: 

I de passen som innehöll mental övning beskriver jag en god inlärningsprocess, särskilt 

i den kombinerade övningen. Det kombinerade övningssättet hade en stadig inlärnings-

process som rörde sig framåt genom alla pass, medan det endast mentala övningssättet 

gick bäst inlärningsmässigt i de första två passen. Jag beskriver i pass 2 i det endast 

mentala samt pass 3 i det kombinerade övningssättet i loggboken hur jag kände att ”lå-

ten fanns kvar i mig” eller att ”låten satt kvar väl i minnet”. I jämförelse med det endast 

fysiska övningssättet där jag i pass 3 skriver att ”Sedan föregående pass kunde jag temat 

ganska bra utantill och i detta pass sjönk det in ordentligt”, ser det ut som att det har 

varit en bättre inlärningsprocess när mental övning har varit inblandad. Vidare bygger 

jag på denna observation med att jag i pass 1 i det kombinerade och pass 2 i det endast 

mentala övningssättet beskriver hur jag i inspelningen spelar säkert. Denna känsla av 

säkerhet dyker inte upp i det endast fysiska övningssättet förrän i pass 3. Att jag spelar 

säkert tyder på att jag har tagit till mig materialet väl och vet därmed vad jag ska spela 

samt hur. 

 

Flera personer i fokusgruppsamtalet nämner att de efter den mentala övningen kände sig 

tryggare när det var dags att spela. Tryggheten vill jag hävda kom från att den mentala 

övningen fungerade som en påbyggnad och bekräftelse av inlärningen. Ensemblen hade 

förut spelat låten så det var ingen ny inlärningsprocess för dem. Det jag tror hände var 

att i den mentala övningen identifierades en del ställen där några i ensemblen var osäkra 

och brukade spela fel, sedan kunde de bearbeta de ställena för att sedan känna sig tryg-

gare när det var dags att spela. Den mentala övningen fungerade då som en påbyggnad 

av den redan inlärda musiken. Två personer nämner specifikt detta i samtalet, att de 

hittade vissa partier som de var osäkra på och arbetade då mentalt med dem. En av 

dessa beskriver sedan hur hen spelade fel på just ett sådant parti, jag tror att det var för 

att påbyggnaden inte riktigt hunnit bära frukt än. Jag vågar dock påstå att ett viktigt frö 

såddes som denna person sedan kunde bygga vidare på. Det jag menar med att den men-

tala övningen fungerade som en bekräftelse av inlärningen, är att när några i ensemblen 

spelade igenom låten mentalt och då kände att de hade koll, spred sig en känsla av att; 

jag kan den här låten! De fick bekräftat för sig själva att de kunde musiken. Sedan tror 

jag att den känslan följde med när vi sedan spelade låten och skapade då en ökad trygg-

het. 
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En till inlärningsaspekt jag kom fram till i mina pass som innehöll mental övning var att 

den mentala övningen ofta födde goda reflektioner hos mig, både i en ny inlärningspro-

cess och i en längre gången sådan. Det rörde oftast speltekniska saker som i vilket läge 

eller vilken fingersättning på basen som fungerade bäst. Speltekniska saker påverkar i 

hög grad utförandet men även hur inlärningsprocessen kommer att fortskrida. Om det 

smidigaste sättet att spela något på fort kan identifieras under inlärningen kommer hela 

processen att effektiviseras och materialet kommer att sjunka in bättre. I den endast fy-

siska övningen i min undersökning insåg jag i pass 4 att det fanns ett mycket smidigare 

sätt att spela temat på och blir då frustrerad över detta. Kanske hade min inlärningspro-

cess blivit bättre om jag tidigare reflekterat över detta? I det kombinerade övningssättet 

sker den speltekniska reflektionen tidigare i processen och det går där även att se en 

bättre inlärningsprocess. 

Jag skriver i det första passet i den endast mentala övningen att det är viktigt att finna ett 

lugn och ett bra fokus för att mental övning ska vara effektiv. Detta tror jag även gäller 

fysisk övning och egentligen all form av övning som finns. Både i de endast mentala 

och de endast fysiska övningspassen beskriver jag vid flera tillfällen ett bristande fokus, 

medan jag i det kombinerade övningssättet ofta beskriver det motsatta. Jag tror att det 

finns en anledning till detta och att det har att göra med det jag tidigare citerat av 

Christine Carter (u.å.) (se BAKGRUND: Övning sid. 7-8). Våra hjärnor är kopplade till 

att uppmärksamma förändring och inte repetition (Carter u.å.). Även om mitt kombine-

rade övningssätt inte alls är lika varierat som Carters modell, tror jag att ändå att jag fick 

ett ökat fokus bara av att göra två olika saker under 30 minuter istället för en. Detta vill 

jag hävda spelade in i att det kombinerade övningssättet hade bäst och roligast inlär-

ningsprocess då det ökade fokuset gjorde att materialet sjönk in bättre. 

Utförande: 

I all undersökning jag genomfört har det förekommit bra musikaliska utföranden i alla 

de olika övningssätten. Dock var övningssättet med det generellt bästa utförandet det 

kombinerade övningssättet. Anledningen till att det kombinerade sättet gick bäst i utfö-

randet tror jag har mycket att göra med det som skrevs under föregående rubrik (se 

RESULTATANALYS: möjligheter, inlärning, s. 23-24). Då inlärningen gick bäst med 

det kombinerade övningssättet banade det väg för ett bra musikaliskt utförande. Det är 

svårt att spela något med en bra teknik samt ett bra musikaliskt uttryck när en inte är 

helt säker på det en ska spela. Därför är en god kunskap om musiken som ska spelas 

viktig för att det musikaliska utförandet ska fungera. 

Jag tror att en stor faktor som påverkade utförandet på ett positivt sätt var reflektionen 

som uppstod under de mentala delarna i övningen. Vid flera tillfällen i både min egen 

övning samt i fokusgruppsamtalet föddes tankar om hur utförandet skulle ske på bästa 

sätt, både speltekniskt och uttrycksmässigt. En deltagare i fokusgruppsamtalet beskriver 

hur hen började se en större musikalisk bild under den mentala övningen. Deltagaren 

började reflektera över sin och andras roll i ljudbilden och hur hen skulle förhålla sig till 

det i spelet sen. Personen i fråga beskrev även hur hen reflekterade över musikaliskt 

uttryck i specifika fraser i musiken. I min övning inför konserten blir det tydligt hur den 

mentala delen av övningen på liknande sätt fungerar som ett bollplank för musikaliska 

tankar och idéer. Detta verkar vara en fördel med mental övning gentemot fysisk övning 

i denna undersökning. Då reflektionen över hur något ska spelas, antingen tekniskt eller 

uttrycksmässigt, inträder tidigare i övningen ger det en bra grund för att effektivare ut-

veckla det musikaliska utförandet. 
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Begränsningar 

 

Inlärning: 

I det kombinerade övningssättet kände jag en tydlig rörelse framåt i min övning och att 

den mentala och fysiska delen kompletterade varandra väl. Det som hände i det endast 

mentala övningssättet var att de första två passen kändes bra, men sedan upplevde jag 

att hela processen stannade av. Jag kom till en punkt där jag upplevde att det var svårt 

att öva vidare med endast mental övning. I loggboken berättar jag att det kändes som att 

jag bara satt och mentalt spelade igenom temat flera gånger utan någon riktning. Då 

kände jag att fysisk övning behövdes för att vidare kunna förbättra temat. Vidare kon-

staterar jag i loggboken att för att använda endast mental övning som exklusiv öv-

ningsmetod en längre tid, behöver jag mer erfarenhet av metoden samt fler olika sätt att 

bruka metoden på. 

Ett annat problem i just den endast mentala övningen och även lite den kombinerade var 

att jag blev nervös innan jag skulle spela in och kände mig osäker. Det kopplar jag till-

baka till det jag tidigare skrivit i Resultatanalysen (se RESULTATANALYS: Möjlig-

heter, inlärning s. 23) om att mental övning kan inge trygghet kring ett musikaliskt 

material. Fokusgruppen upplevde trygghet när de spelade efter att ha mentalt övat, men 

där var situationen lite annorlunda. De hade tidigare spelat låten och hade god kunskap 

om den. Då kunde den mentala övningen fungera som en förstärkning och bekräftelse 

av deras kunskap om låten. I början på mina endast mentala övningspass hade jag aldrig 

spelat temat som jag skulle öva på förut. Därför fanns en ovisshet i min inlärning när det 

väl var dags att spela, vilket bara var vid inspelningarna. Inspelningarna i början gick 

ändå ganska bra, därför skriver jag i pass 2 efter inspelning att jag ska lita på mig själv 

och min mentala övningsförmåga. Det var först då efter att ha spelat temat två gånger 

som jag kände mig tryggare. Innan dess började jag inspelningarna med en otrygghet i 

mig vilket med stor säkerhet gjorde att jag spelade sämre. 

Utförande: 

Som jag ovan nämnt kände jag att i pass 3 och 4 att övningsprocessen i den endast men-

tala övningen stannade av. Detta innebar att både inlärningsprocessen och utvecklandet 

av utförandet blev stillastående. Jag har tidigare beskrivit hur den mentala delen i det 

kombinerade övningssättet har fungerat som en reflektionsdel. Där föddes idéer till ut-

förandet för att sedan utforskas vidare i den fysiska delen av övningen. Den fysiska de-

len var saknad i den endast mentala övningen då jag kände att jag inte kunde göra hela 

arbetet mentalt. Jag tror att detta är anledningen till att jag aldrig fick till en lika bra 

inspelning utförandemässigt i den endast mentala övningen, som jag fick i de två andra 

övningssätten. 

Ett genomgående tema i inspelningarna i den endast mentala övningen är att jag alltid 

spelar sämst i början på inspelningarna. Det har nog mycket att göra med otryggheten 

jag kände inför inspelningarna när jag endast övat mentalt. Jag tror dock även att det 

kan ha att göra med att jag helt enkelt inte spelat på instrumentet innan. I pass 3 i logg-

boken under den endast mentala övningen beskriver jag hur tekniken inte hänger med i 

början på inspelningen. En bit in i inspelningen faller tekniken på plats och jag spelar 

sedan mycket bättre. Detta tyder på att jag i början inte var fysiskt redo att spela. Om 

detta varit ett framförande för en publik hade det varit ett stort problem. En vill ju inte 
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stå och spela sämre i början av en låt för att sedan en bit in i låten komma upp sin van-

liga nivå av utförande. Återigen pekar detta på en brist av fysiskt komplement i övning-

en. 

På vilka sätt kan mental övning påverka inlärning och utförande av musika-

liskt material? 

 

När mental övning var inblandad hade jag en bättre inlärningsprocess där materialet 

sjönk in bättre i mig. Allra bäst var processen i det kombinerade övningssättet. Jag hade 

bäst fokus i det kombinerade övningssättet vilket ledde till bättre inlärning, det ökade 

fokuset tror jag uppstod på grund av att detta övningssätt var mest varierat. Den mentala 

övningen ingav trygghet hos fokusgruppen då övningen fungerade som en påbyggnad 

och bekräftelse av inlärningen. Jag konstaterar att mental övning har under mina öv-

ningspass fött väldigt goda reflektioner vilket har gjort min inlärningsprocess bättre. 

På grund av att inlärningsprocessen var effektivare när mental övning användes blev 

även utförandet bättre, detta för att utförandet i hög grad är beroende av en kunskap om 

det musikaliska materialet. Reflektionen som uppstod i den mentala övningen gjorde att 

en ökad medvetenhet och nivå av utförande kunde uppnås. 

Jag upplevde att inlärningsprocessen stannade av i den endast mentala övningen och att 

jag där hade velat ha fysisk övning som komplement. Den mentala övningen kunde 

fungera som en förstärkning och bekräftelse när fokusgruppen använde övningsme-

toden. Detta tror jag var för att de tidigare spelat låten. I min endast mentala övning där 

jag inte spelat låten tidigare blev jag istället osäker innan jag skulle spela in och spelade 

därför sämre. 

Jag gjorde aldrig ett lika bra musikaliskt utförande i den endast mentala övningen som i 

de andra övningssätten. Detta för att jag körde fast i den mentala övningen och inte 

kunde utföra arbetet som krävdes för att ta det till en högre nivå. Jag spelar sämre i bör-

jan på inspelningarna i den endast mentala övningen då jag inte är fysiskt redo när in-

spelningen börjar. 

 

Mental övning kombinerad med fysisk övning bildar tillsammans ett väl fungerande 

övningssätt som bidrar till en god inlärning samt förbättrar det musikaliska utförandet. 

Som exklusivt övningssätt har mental övning sina fördelar gentemot fysisk övning men 

även nackdelar, vilket gör att jag föredrar en kombination av de både övningssätten. 
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DISKUSSION 

Jag har genomfört denna studie i syfte att undersöka hur mental övning kan påverka 

inlärning och utförande av musikaliskt material. Idén till undersökningen föddes i att jag 

kände att mitt vanliga övningssätt som består av endast fysisk övning var bristfälligt. 

Med en stundande examenskonsert att öva inför ville jag undersöka om mental övning 

hade kunnat hjälpa mig att förbättra min övning. Resultaten från min undersökning visar 

att mental övning i kombination med fysisk övning fungerar bättre för mig än mitt ordi-

nära endast fysiska övningssätt. Nedan följer en diskussionsdel där jag reflekterar över 

tankar som uppstått under undersökningens gång samt ifrågasätter vissa delar av under-

sökningen. 

Vad är mina begränsningar och vad är den mentala övningens begränsning-

ar? 

Det endast mentala övningssättets begränsningar blev tydliga för mig när jag kände att 

jag inte kunde fortsätta röra mig framåt i övningsprocessen. Att jag spelade fel i början 

på nästan varje inspelning efter ett endast mentalt pass, fick mig också att kritisera öv-

ningssättet. Frågan är dock, var det övningssättets begränsningar, eller mina begräns-

ningar i övningssättet? 

Jag skriver i loggboken i samma inlägg där övningsprocessen stannar upp att jag behö-

ver ytterligare erfarenhet och kunskap om mental övning för att kunna använda det 

bättre. Där antar jag att det är jag som är begränsad i övningssättet. Vad jag bygger detta 

antagande på är inte helt tydligt. Det kan måhända vara av det jag läst i arbetet med 

denna undersökning. I ett exempel i min Bakgrund nämner jag Fritz Kreisler, som lyck-

ades lära sig materialet till en hel konsert genom endast mental övning på väg till kon-

serten (Freymuth 1994). Efter att en fått nys om en sådan sak är det svårt att tänka att 

det är övningssättet det är fel på. Ett annat exempel jag tar upp i bakgrunden som rör 

mitt problem i utförande i början av inspelningarna, är det om kanotslalom-utövarna. I 

elitnivån i kanotslalom använder sig väldigt många av mental visualisering (samma 

mentala övningsmetod som jag använt) innan tävlingen för att gå igenom detaljer i ba-

nan (MacIntyre et al. 2002). Studien om dessa idrottspersoner visar på att de som bäst 

kan mentalt visualisera oftast vinner tävlingarna. Det får mig att tänka på att deras utfö-

rande i början av banan måste vara väldigt bra, annars skulle de inte vinna. Självklart är 

elbasspel och kanotslalom inte alls samma sak. Men det kan betyda att på grund av att 

elitutövarna av kanotslalom har en större erfarenhet än mig av mental övning, fungerar 

deras teknik från början av banan. 

I ljuset av dessa exempel och utifrån min egen uppfattning, tror jag att det går att 

komma över det som jag kan uppleva som begränsningar i mental övning med ökad 

erfarenhet. Något jag vet säkert om övning från mina många möten med musikstudenter 

och musiklärare är dock att; vilken typ övning som fungerar är högst individuellt. En 

metod som fungerar hur bra som helst för en individ, kan ha en rentav negativ påverkan 

på övningen hos en annan. Det jag kan konstatera för min egen del är att; där jag är just 

i min erfarenhet av mental övning fungerar endast mental övning inte som ett bra öv-

ningssätt. Just nu är den kombinerade varianten med både mental och fysisk övning 



Martin Bohman 

24 

 

mycket bättre. I framtiden med en ökad erfarenhet av mental övning kanske det ser an-

norlunda ut. 

Metod 

 

I min undersökning om hur mental övning kan påverka inlärning och utförande av mu-

sikaliskt material, har jag endast använt mig utav en variant av mental övning. Jag har 

mentalt övat med hjälp av en metod som beskrivits av Freymuth (1994). Den går ut på 

att visualisera att en spelar det som ska övas på. Det finns dock många fler sätt att men-

talt öva på, jag har tidigare nämnt några olika varianter som McHugh-Grifa (2011) un-

dersökt (se BAKGRUND: mental övning inom musik s. 9-10). Resultatet av att jämföra 

andra typer av mental övning med min vanliga fysiska övning hade varit spännande att 

se. Även att sedan prova att kombinera dessa med den fysiska övningen hade också va-

rit intressant. Jag tror att resultatet hade kunnat bli väldigt annorlunda med ett annat 

mentalt övningssätt. Detta för att de kan se väldigt annorlunda ut sinsemellan och de 

fokuserar på att aktivera olika sinnen. Att få med flera olika mentala övningssätt i min 

undersökning hade blivit ett för stort arbete för denna uppsats. Men för att få en ännu 

djupare förståelse för mental övning inom musik tror jag att flera olika varianter hade 

behövt undersökas. I en mer heltäckande studie av mental övning inom musik hade en 

mer kvantitativ metod behövts. Fler deltagare som använder många olika mentala öv-

ningssätt hade då undersökts, för att sedan någon form av statistik skulle kunna föras 

utifrån detta. 

Något i min metod som i efterhand går att reflektera över är de endast fysiska och end-

ast mentala passens olika utformning. Eftersom jag inte tidigare hade någon erfarenhet 

av mental övning använde jag den metoden som Freymuth (1994) beskrivit. Jag tog 

även till mig det som McHugh-Grifa (2011) skrivit om att mental övning fungerar bäst i 

5-minuters intervaller med paus emellan. Min fysiska övning behöll jag på det sätt jag 

tidigare utfört den på, trots att jag beskrivit den som till viss grad dysfunktionell. Detta 

gjorde jag för att jag ville ställa mitt nuvarande fysiska övningssätt mot ett mentalt öv-

ningssätt som av en annan part beskrivits som fungerande.  

Det jag tänker mest på i passens olika utformning är pauserna som finns med i det men-

tala men inte i det fysiska övningssättet. Jag har en hypotes om att pauserna hade kunnat 

gynna den fysiska övningen. Detta för att jag frekvent beskriver ett dåligt fokus i den 

fysiska övningen och några pauser hade kanske kunnat råda bot på det. I enlighet med 

det jag tidigare i undersökningen citerat av Carter (u.å.), tror jag att pauser kan hjälpa 

till att stimulera hjärnan då den får uppleva förändring. Om detta element hade varit 

närvarande i den endast fysiska övningen tror jag att resultatet för dessa övningspass 

hade kunnat se annorlunda ut. 

Urval av material 

 

Jag märkte efter att ha övat en del på de tre olika övningssätten att materialet inte var 

helt likvärdigt trots min strävan efter detta. På min nivå där jag är nu var Moose the 

Mooche svårare att spela på elbasen än de andra två. I just denna undersökning upplever 

jag dock inte att det blev ett problem då det övningssättet med den svåraste låten ändå 
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fungerade bäst. Det blev att materialets ojämlikhet i svårighetsgrad ytterligare stärkte 

min upplevelse av vilket övningssätt som fungerade bäst. 

Låt oss ponera att det inte blivit på detta vis, utan att det kombinerade övningssättet 

istället hade fungerat sämst av de tre på grund av materialet. Då hade urvalet av material 

istället plötsligt blivit högst problematiskt. Det kombinerade övningssättet hade i denna 

situation blivit direkt lidande av materialet, och det hade varit omöjligt att få en rättvis 

bild av de olika övningssätten. I direkt följd av detta hade hela undersökningen utveck-

lats annorlunda då ett av de andra två övningssätten hade fungerat bäst. Om jag vidare 

inte insett att det var materialets fel att det kombinerade övningssättet fungerat sämst, 

hade jag förmodligen förkastat en väldigt bra övningsmetod. 

 

Hade det kombinerade övningssättet fungerat sämst, och jag istället kommit fram till att 

det endast fysiska övningssättet fungerat bäst, skulle jag kanske förkastat mental övning 

helt. Då hade jag hamnat tillbaka på ruta ett med min endast fysiska övning, som jag i 

början av denna uppsats beskriver som dysfunktionell på många sätt. I längden hade det 

kunnat leda till att jag hamnat i det tillstånd jag tidigare citerat ur Kenny Werners 

Effortless Mastery (1996). Han skriver att i ett dåligt förhållande till sin övning kan bara 

tanken på att öva framkalla ångestkänslor (Werner 1996 s. 62-63). Det är ju ett skräck-

scenario men det är ändå verkligheten för många övande musiker. Nu när jag upptäckt 

hur givande mental övning kan vara, känns det extremt tråkigt att tänka att jag hade 

kunnat missa det på grund av mitt urval av material. Som tur var blev detta inte fallet, 

utan jag har istället hittat en väl fungerande övningsmetod för mig. 

Förslag till vidare forskning 

I de studier jag stött på som behandlar mental övning har det musikaliska materialet i 

princip alltid bestått av ett färdigt stycke eller låt, eller i mitt fall ett beboptema. Något 

som skulle vara intressant att se är en studie på hur mental övning kan påverka inlärning 

och utförande av musik som inte redan är färdigskriven, alltså improviserad musik. Ef-

tersom jag själv rör mig mycket i jazz-genren hade jag gärna sett en studie om mental 

övning av improvisation i jazzmusik. Jag ser gärna även att en sådan studie innehöll 

deltagare som övade fysiskt, eller med ett kombinerat övningssätt, på improvisation 

också. Då hade det gått att jämföra de olika sättens påverkan på inlärning och utförande 

i improviserad musik, vilket jag tycker hade varit jätteintressant. 
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