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Sammanfattning 

Det är väl känt att fysisk träning har positiva effekter på både hjärna och kropp. Den fysiska 

och mentala hälsan har bevisligen förbättrats i relation till träning, det människan dock inte 

visste förrän sent 1990-tal var att människan kunde, med hjälp av träning, producera nya 

hjärnceller vilket har varit en viktig beståndsdel i vidare forskning om hjärnan och dess 

inlärningsprocess. I följande studie är en undersöks av musikalisk övning i samband med låg- 

respektive högintensiv träning. 

Studien genomfördes med mig själv som försöksperson under två veckors träning med en 

veckas vila emellan. Träningen registrerades med pulsband. Vecka 1 bestod av lågintensiv 

träning och vecka 2 av högintensiv träning. Träningspassen utfördes under fyra dagar av sju 

och för att göra undersökningen så jämn som möjligt valdes samma tider under båda 

veckorna. Efter varje träningspass följde 30 minuters övning på huvudinstrumentet violin. För 

varje repeterades ett nytt stycke.  

Resultatet visar att träningen både förbättrat inlärningen och det musikaliska utförandet. I ett 

framtida forskningsprojekt skulle det vara intressant att undersöka ifall samma upplägg över 

längre tid skulle resultera i markant ökad förbättring av övningsresultaten. 
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1 Inledning och bakgrund 

Jag har valt ett ämne som ligger mig nära hjärtat och som har följt mig genom hela mitt liv. 

Som liten fördelades min vardag mellan skola, musik och fysisk träning av olika slag och av 

just den anledningen har jag valt att skriva om hur relationen mellan musik och fysisk träning 

ter sig och vad de har för effekter på varandra och i en persons vardag. Jag har valt att 

undersöka om, och i sådana fall hur, låg- respektive högintensiv träning påverkar musikers 

hälsa och inlärningsprocess. Jag har av egen erfarenhet märkt markabla skillnader mellan 

perioder där träning varit en stor del av vardagen och när den inte varit det. Perioderna jag har 

haft träning som en del av min vardag har jag i allmänhet känt mig piggare och mer mottaglig 

för ny kunskap medan jag känt mig trött och orklös de perioder jag inte involverat fysisk 

träning i min vardag. Efter varje träningspass känner jag mig alltid alertare, gladare och på 

något sätt nöjdare med tillvaron. Mitt självförtroende ökar och både min kropp och mitt psyke 

är i välbefinnande. Träningen påverkar alltså både psyke och soma vilket kan ha spelat roll i 

min studie utöver de faktiska resultat jag har kommit fram till. 

 

För att belysa en annan möjlig spelande faktor i min studie nämner jag här min användning av 

mentala bilder. Under mina musikaliska övningstillfällen är det inte ovanligt att jag använder 

mig av mentala bilder för att effektivisera, förbättra och förenkla min övning. Genom dessa 

mentala bilder föreställer jag mig olika situationer, ljudvågor eller känslor för att kunna 

sammanfläta den faktiska musiken med den känsla eller upplevelse jag vill förmedla. Detta 

gör jag från att jag börjar stämma mitt instrument till dess att jag är klar med mitt 

övningspass. 

 

Som avgränsning då detta ämne är omfattande väljer jag att inte väga in det ökade 

självförtroendet eller användningen av mina mentala bilder trots relevansen. Dessa faktorer 

skulle kunna vara mer centrala i framtida forskningsprojekt. I denna studie fokuserar jag 

endast på relationen mellan den fysiska träningen och den musikaliska övningen. För mig har 

det hört till vanligheten att vara en av de få i min klass eller musikaliska omgivning som 

parerat musiken med någon typ av idrott eller fysisk träning och jag vill med den här 

undersökningen visa på vikten av den fysiska träningens betydelse för inlärning.  

 

I denna uppsats används ordet övning när det handlar om att öva på instrumentalspel och ordet 

träning i samband med fysisk träning för kroppen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka om det uppstår några skillnader under inlärning av ett nytt 

stycke när övningspasset är i direkt anslutning till en fysisk träningsform; nämligen 

lågintensiv respektive högintensiv kardiovaskulär träning. Utgångspunkt är att någon form av 

fysisk träning gynnar övningen. I studien undersöks huruvida skillnad i pulsnivå påverkar det 

tekniska och konstnärliga resultatet. 

Frågeställningar: 

- Hur upplever en musiker inlärningsprocessen efter låg- respektive högintensiv 

träning?  

- Hur upplevs musicerandet efter fysisk träning? 

 

1.2 Fysisk träning och effekten på hjärnan 

 

Numera vet vi med modern kognitiv forskning hur hjärnan lär sig nya saker (Hannaford, 

1997). Vi kan påverka vår egen hjärna vid inlärning och till exempel återhämtning från 

skador. Hjärnan lär sig genom att nervcellerna kommunicerar med varandra. För att en 

kommunikation ska komma igång bör sinnena utsättas för någon typ av stimulans för att det 

sedan ska initiera rörelser. När detta sker bildar nervcellerna något som kallas dendriter 

(förlängningar) till andra nervceller vilket resulterar i att dessa nervceller får kontakt. 

Föreningen av neuroner (nervceller) skapar tillsammans kommunikationsmönster som i sin 

tur bildar banor. När dessa banor används fortsätter de att växa och blir till huvudvägar i 

hjärnan och på så sätt har inlärning befästs. Processen med neuroner som bildar nätverk är 

alltså det som är inlärning. Nätverken kan sedan fortsätta att ändras i takt med att hjärnans 

system fortsätter att struktureras upp efter ett ännu mer komplext sätt (ibid.). 

Fram till för cirka 15–20 år sedan var människan övertygad om att hjärnceller uteslutande 

producerades vid hjärnans utveckling och aldrig mer igen. Hjärnan bedömdes som 

oföränderlig, alltså att om en hjärncell dog så skulle den aldrig återskapas igen. I nutida 

forskning finns det mycket trovärdiga belägg som intygar att nya nervceller skapas även i den 

vuxna hjärnan livet ut. Denna upptäckt gjordes av professor Peter Eriksson i Göteborg så sent 

som 1998 (Nyberg, u.å.). Gener spelar tveklöst stor roll för hjärnans plasticitet, men även 

möjligheten att förbättra förutsättningarna för omformningen av hjärnan genom både fysisk 

och mental aktivering. Begreppet plasticitet avser hjärnans formbarhet och syftar alltså på de 

förändringar som sker i vår hjärna och inkluderar allt från dagligt slitage till skador och 

sjukdomar (ibid.).  Betydande undersökningar angående fysisk aktivering och stimulansen av 

människans olika sinnen har visat hur dessa faktorer styr hjärnans plasticitet. Det har även 

talats om begreppet berikande miljö som involverar de sociala och fysiska aktiviteterna. 

Estetiska och kulturella aktiviteter såsom dans, musik och konst är stor del av den berikande 
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miljön. Genom att sammanlänka både en berikande miljö med någon form av fysisk aktivitet 

kan människan med goda chanser i förebyggande syfte bibehålla en god hjärnhälsa (ibid.).  

 

För mycket stillasittande och fysisk passivitet kan ha påverkan på tänkandet. Inaktiviteten kan 

resultera i att tänkandet blir både långsammare och sämre (Hansen, 2016). I en amerikansk 

undersökningen följdes drygt 3200 ungdomar under en 25 år lång tid där ungdomarnas 

aktivitet undersöktes. Forskarna samlade in data om de ungas fysiska aktivitet och hur mycket 

tid om dagen de var stillasittande framför en TV. I samband med detta gjordes även 

psykologiska tester där minnet, koncentrationsförmågan och den kognitiva processhastigheten 

prövades. Dessa tester visade tydliga resultat där de stillasittande hade minskad 

koncentrationsförmåga och även sämre minne. Den kognitiva processhastigheten visade även 

den svagt resultat. De tänkte alltså långsammare (ibid.).  

 

Enligt Örjan Ekblom (2019), lärare och föreläsare vid GIH, finns det mycket forskning och 

många studier som tyder på att någon typ av fysisk aktivitet främjar inlärningen. Under en 

öppen föreläsning berättade Ekblom (2019) om studier där de har testat två grupper, en som 

fick förbli stillasittande och en grupp försökspersoner som fick träna för att sedan mäta 

plasticiteten innan och efter. Studien visade att förutsättningarna för inlärning påverkades 

positivt av träning men också att konditionsträning hade störst effekt för lärande hos barn, 

ungdomar och vuxna.  

I Naperville Central High School i Naperville, Illinois, har Zientarski (2016) undersökt 

resultaten hos elevernas prestation i skolan i samband med ökad motion i skolan. 

Undersökningen visade tydliga förbättringar bland samtliga elever vilket resulterade i att 

skolan arbetade vidare med detta koncept. De har till exempel infört skolbänkar där eleverna 

hade möjlighet att stå upp för ökad hjärnaktivitet och minskande av stillasittande (Zientarski, 

2016).  

 

Fler studier visar på samma resultat där fysisk kondition har en inverkan på hjärnans 

kognition. Rörelse är ingång till all inlärning (Hannaford, 2997). Rörelse ligger till grund för 

skapande av nätverk av nervceller, vilket är centralt för inlärning. Vi kan med hjälp av fysisk 

och mental aktivitet påverka plasticiteten i våra hjärnor på så sätt åstadkomma en långsiktig 

hjärnhälsa och optimerad funktion (Nyberg, u.å). 

Det har gjorts studier på en grupp ungdomar i Sverige som har fått genomgå mönstringstester 

(Hansen, 2016). Under dessa tester har forskare velat ta reda på ifall det är någon 

resultatmässig skillnad på de IQ-test som finns beroende på om utövaren har bättre kondition 

eller inte. För att göra forskningen så rättvis som möjligt gjordes den på de enäggstvillingar 

som gjort mönstringstesterna. Tidigare forskning visar att en del av vår IQ är ärvd från 

föräldrarna och enäggstvillingarna var därför ett självklart val till den här undersökningen. 

Det forskarna kom fram till var att den tränade enäggstvillingen med bättre kondition hade 

bättre resultat på sina IQ-tester jämfört med den enäggstvillingen med mindre bra kondition 

(ibid.).  
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Detta stärks även av den amerikanska föreläsaren Paul Zientarski (2016) som berättar om 

samma studie under en föreläsning som hölls i Sverige 2016. Zientarski tar upp en studie 

gjord av Dr. Charles Hillman på University of Illinois som kom fram till skillnaderna i 

hjärnans aktivitetsgrad efter 20 minuters promenad jämfört med efter 20 minuters 

stillasittande. Detta visar hur motion hjälper människans inlärningsprocess och förmåga att ta 

emot nya intryck. 

  
Figur 1. Hjärnans aktivitet efter en promenad på 20 minuter 

(Hillman et al, 2009). Publiceras med medgivande av Hillman  

enligt mailkontakt (2019-12-05). 

I Dr. Charles Hillmans et al. (2009) artikel i Neuroscience går det att läsa vidare om studien 

som ligger till grund för hjärnröntgenbilden ovan. I studien undersöks effekten av gång på 

löpband för den kognitiva funktionen och de akademiska prestationerna hos äldre barn, 

tonåringar. Jag kontaktade Dr. Charles Hillman via mail (2019-12-05) fick godkännande för 

användning av bilden ovan. Vidare gav han tips på andra artiklar angående likande ämnen 

som kan komma att vara användbara i framtida studier.  

Det allra bästa för hjärnan vore att minst tre gånger i veckan utföra ett löpträningspass i 45 

minuter per gång och att under detta löpträningspass även få upp en hög puls (Hansen, 2016). 

”Hjärnan räknar varje steg!” (ibid., s. 230). Även styrketräning är bra för hjärnan men 

konditionsträningen får inte glömmas bort då den är det mest effektiva. Att springa 45 

minuter tre gånger i veckan kan anses vara ett drömscenario för många, därför är varje minuts 

rörelse bättre än inget alls. Fem minuter rörelse är bättre än noll, 30 minuter är bättre än fem 

minuter och så vidare (Hansen, 2016).  

 

 

1.3 Låg- respektive högintensiv träning 

Lågintensiv träning innebär all form av rörelse där hjärtfrekvensen inte når över 60–75 

procent av utövarens maxpuls (Mattson et al., 2014). Rörelseformen kan vara allt från en lätt 

joggingtur, simma eller att utföra trädgårdsarbete. Resultatet av att bibehålla en puls som 

ligger runt cirka 60–75 procent av maxpulsen är att utövaren orkar hålla igång aktiviteten 
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under en längre period, approximativt en halvtimme eller mer. Bland gemene man är en bra 

bedömningsgrund för lågintensiv träning att hålla ett tempo där utövaren kan föra en 

konversation.  

 

Motsatsen till lågintensiv träning är högintensiv träning. Det är en kardiovaskulär 

träningsform där pulsen bör ligga på ungefär 85–100 procent av den maximala 

syreupptagningsförmågan. Kardiovaskulär är den medicinska term som avser hjärtat och 

blodkärlen, alltså cirkulationssystemet (Shiel, 2018). Kardiovaskulär träningsform är med 

andra ord träning där hjärtat blir ansträngt mer än vanligt, alltså konditionsträning. Under ett 

högintensivt träningspass behöver hjärtat slå snabbare i och med att de ansträngda musklerna 

behöver mer syre än vanligt. När hjärtat slår snabbare går pulsen upp. Detta är resultatet av att 

kroppen tolkar högintensiv träning som en typ stress vilket i sin tur resulterar i att kroppen 

släpper ifrån sig stresshormonet kortisol (Hansen, 2016). 

 

Vid högintensiv träning är det vanligast att utövaren tränar i korta intervaller, alltså att 

aktiviteten utförs under en kort stund följt av en kort vila för att sedan återgå till den 

högintensiva aktiviteten  

2 Metod 

För just mitt forskningsområde fann jag ingen tidigare studie eller metod att utgå ifrån och har 

därför fått strukturera upp en egen metod. I förarbetet till den här studien fann jag Zientarskis 

(2016) studie angående träning före inlärning och valde att ta fasta på det. Undersökningen 

visar att elevernas resultat i skolan förbättras vid träning innan lektion vilket kan jämföras 

med ambitionen med min studie och det finns även en korrelation mellan att de infört stående 

bänkar och att jag som musiker oftast väljer att stå upp under min övning.  

För att nå ett resultat i denna undersökning har jag valt att med mig själv som försöksperson 

undersöka ifall lågintensiv träning och högintensiv träning ger olika resultat vid 

inlärningsprocessen av ett nytt stycke. Träningen ska bestå av totalt en timmes träning direkt 

följt av 30 minuters övning på mitt instrument som är fiol. Med hjälp av min fiollärare valdes 

två stycken av likvärdig svårighetsgrad ut som sedan kom att övas in, ett stycke per vecka av 

träning. Under den lågintensiva veckan övades det på Gigue i E-dur av Johann Sebastian 

Bach och stycket för den högintensiva veckan blev Franz Schuberts Sonatina i D-dur, tredje 

satsen.  
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2.1 Träning och övning 

Träningen lades upp över en två veckor lång period där vecka 1 bestod av lågintensiv träning 

och vecka 2 av högintensiv träning. Mellan dessa två veckor var det en vecka vila, för att 

säkerställa att inget från vecka 1 gav fortsatt effekt på vecka 2.  

Träningarna för vecka 1 och 2 utfördes under oktober 2019 i Stockholm. 

Vecka 1 innebar lågintensiv träning. Långpromenad stod på schemat fyra dagar av sju 

(måndag, onsdag, fredag, söndag) där promenaden varade en timme följd av 30 minuters 

övning. Sträckan var ca 6 km lång och gick igenom olika miljöer såsom; skog, gångbana 

längs vältrafikerad motorväg, park och stadsmiljö. Tempot var raskt nog att för att höja pulsen 

något men låg nog att inte bli allt för varm eller svettig. 

Efter vecka 1 kom viloveckan, den vecka då ingen fysisk ansträngning utfördes. Syftet med 

detta var att se till att inget av den lågintensiva träningen skulle ge vidare resultat på den 

högintensiva veckan. Under viloveckan fortsatte övningen som vanligt men utan något fokus 

på de stycken som ingick i undersökningen. Repertoaren som övades då hade alltså ingen 

inverkan på undersökningen. 

Efter en veckas vila var det dags för den högintensiva träningen. Passen strukturerades upp 

med hjälp av en elitidrottare som också tränade med mig under samma dagar och ungefär 

samma tider som under vecka 1. På detta sätt uppnåddes målet av den kardiovaskulära 

träningen. Löpträningen utfördes i en park förutom sista passet där cyklingen skedde på ett 

gym. Löpträningen bestod av uppvärmning, löpskola och intervaller på olika distanser. Under 

första passet fick jag lära mig att löpskola är den teknikträning som krävs för ett stabilare 

löparsteg. 

2.2 Mätverktyg 

För att bättre kunna kontrollera min träning införskaffades det ett pulsband som kopplades till 

en app på mobilen, Polar Beat. Där loggades allt som hade med träningen att göra vilket 

kontrollerade att lagom puls hölls vid både den låg- respektive högintensiva träningen. 

Pulsbandet sattes på armen och kopplades till appen via Bluetooth. I appen ställdes personliga 

mått in för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Appen bad om längd, vikt, ålder, kön, 

maxpuls och hur frekvent användaren tränar. Efter varje fysiskt träningspass kunde det i 

appen alltså läsas av hur länge träningen hade pågått, hur lång sträcka som hade sprungits 

eller promenerats, vilken snittpuls som hölls genom de olika passen och vilken maxpuls som 

nåddes vid varje tillfälle. Som bilden här nedan även visar kunde fettförbränning, antalet 

förbrända kalorier, maxtempo och snittempo även läsas av. Vid avslutat träningspass skapade 

appen, med hjälp av GPS, en karta över utförd sträcka och ett diagram för 

konditionsförbättring, fettförbränning och tempo. 
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Figur 2. Exempel på resultatbild  

från appen Polar Beat. 

2.3 Loggbok 

Loggboksföring är ett hjälpmedel för att nå en djupare förståelse och ökad möjlighet till 

reflektering kring det som har hänt. Det ska vara enklare att i en loggbok uttrycka sina känslor 

och tankar eftersom anteckningarna förs och läses av författaren själv. Genom att formulera 

upplevelser i skrift medvetandegörs allmänna rutiner som i annat fall sker per automatik eller 

av rutin (Bjørndal, 2005). 

Det finns olika typer av loggböcker, till exempel ostrukturerad och strukturerad loggbok. 

Den ostrukturerade loggboken är till för mer plötsliga tankar och reflektioner. Detta kan ge 

möjlighet till att upptäcka olika beteenden som tidigare aldrig reflekterats över. Den krävda 

strukturen i den ostrukturerade loggboken är upplägget så författaren tydligt kan skilja mellan 

de olika händelserna. En nackdel med denna typ av loggbok är att den i ett senare skede kan ta 

längre tid att analysera då den är fylld av olika ämnen och alla tankar och reflektioner kring 

varje ämne. Den strukturerade loggboken får istället en tydligare överblick och blir i sin tur 

enklare att analysera. Loggbokens utförande blir mer begränsande och på så sätt tydligare i 

sitt analyseringsskede (ibid.). 

Jag valde en mer strukturerad form av loggbok med fasta frågor att svara på. Efter varje 

tränings- och övningspass svarade jag på det frågebatteri jag har skrivit som en intervju med 

mig själv för att på så sätt kunna skapa fyra narrativ per vecka. Dessa loggboksföringar kom 

sedan att användas för att sammanfatta de samlade narrativen och på så sätt sammanställa 

resultatet. I mitt loggförande ställdes frågorna; 
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1) Hur (på vilket sätt) upplevde jag inlärningen av nya stycket? 

2) Hur kändes det? 

3) Hur har den fysiska träningen påverkat eller inte påverkat musiken? 

4) Är det några speciella upplevelser från träningen som påverkat övningen? 

Tanken med dessa frågor var att få möjlighet att reflektera över dagens tränings- och 

övningspass på ett fritt men konkret sätt. Frågorna besvarades på ett så utförligt och tydligt 

sätt som möjligt för att förenkla den framtida sammanställningen och därmed underlättades 

kompileringen av anteckningarna i efterhand. Varje narrativ loggades under en rubrik 

innehållande dag och tid då träningen började följt av en kort beskrivning av träningsform och 

plats för den fysiska aktiviteten. Narrativen skrevs först in i medhavd mobiltelefon i kortare 

befattning1 i direkt anslutning med att övningspasset var avklarat och utvecklades sedan 

samma dag när dator fanns tillgängligt och således kunde de första och viktigaste tankarna 

och upplevelserna skrivas ner på ett mer rättvist sätt. Denna process upprepades för varje 

utfört tränings- och övningspass och för att minska personlig påverkan undveks läsning av 

tidigare förda anteckningar. 

Loggboksföringen agerade som grund för resultatet tillsammans med appen Polar Beat där 

träningen loggades med resultat, tid och datum. Utöver de nedskrivna narrativen användes 

träningsloggboken för att avgöra resultatet av träningen vilket även hjälpte till i bedömningen 

av övningen. Genom att avläsa varje träningsresultat i Polar Beat kunde en större förståelse 

för övningens utfall uppnås vilket i sin tur tydliggjorde det slutgiltiga resultatet tillsammans 

med de förda anteckningarna. Därigenom uppnåddes ett sammanfattat resultat av de båda 

faktorerna. 

3 Resultat 

Här följer en beskrivning hur de olika veckorna gick. Som jag tidigare nämnt har både 

musikutövande och fysisk träning varit en stor del av mitt liv men aldrig tidigare har jag 

kombinerat de båda momenten i relation till varandra som på detta sätt.  

Mellan de två aktiva veckorna hade jag en så kallad vilovecka där jag inte utövade någon 

form av träning och inte heller övade på något av de två utvalda styckena. Istället övade jag 

på annan repertoar som inte var inkluderad i den här undersökningen. Med risk för överförd 

restprodukt från den lågintensiva veckan in till viloveckan upplevde jag att min övning inte 

var på samma nivå då som under den lågintensiva veckan men ändå förbättrad jämfört med 

innan undersökningen tog fart.  
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I appen Polar Beat samlades alla träningspassen under rubriker som tyder på den 

träningsformen som utfördes. På bilden nedan visas det väsentliga för varje träningspass så 

som datum, tid, sträcka och träningspassets längd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Lågintensiv träning 

Den första veckan bestod av lågintensiv fysisk träning där en timmes promenad genom olika 

miljöer genomfördes fyra gånger på en vecka direkt följt av ett övningspass på mitt 

instrument och Johann Sebastian Bachs stycke, Gigue i E-dur. Genom att läsa de loggböcker 

jag skrivit kan jag dra slutsatsen att övningen i samband med den lågintensiva fysiska 

träningen var mer givande än vad jag upplevt tidigare då övningen inte har varit i anslutning 

till fysisk träning. Det jag tydligt kunde märka i mina loggboksföringar var att mitt övande 

påverkades av vädret, både till det positiva och det negativa. De dagar det var sol och 

uppfriskande väder kunde jag märka tydligt under övningspasset hur det kändes mer 

berikande, jag kände mig mer kreativ och effektiv till skillnad från de dagar då det regnade 

ute. Regniga dagar upplevdes promenaden betungande och ansträngande vilket resulterade i 

att även övningen kändes långdragen och mindre berikande.  

Under promenaden den tredje dagen mötte jag en rovfågel som stod över sitt byte. Jag fick 

komma rätt nära innan falken tog ett stadigt grepp över sitt byte och förflyttade sig ett par 

meter bort. Under övningspasset som följde den promenaden kunde jag inte släppa tanken om 

falken och dennes byte. Passande nog kunde jag ta inspiration av falkens solida grepp om sitt 

byte när jag övade på Gigue av J. S Bach då jag använde mig av den mentala bilden för att få 

fram det genomförande jag ville av mitt stycke. 

Figur 3. Sammanställning av 

alla genomförda träningspass 

för undersökningen. 
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För att visa på hur en resultatbild från appen kan se ut finns här nedan resultatbilder från 

vecka 1. På den första bilden syns den högsta pulsnivå som nåddes under hela vecka 1, alltså 

147 slag/minut. Snittpulsen var 120 slag/minut. På bild nummer två syns den lägsta 

snittpulsen, 111 slag/minut, och lägsta maxpulsen, 112 slag/minut, som nåddes under hela 

undersökningen. Den andra bilden är även den bild som representerar det första 

träningspassen för vecka 1 och därmed även hela studien. 

 
Figur 5. Resultatbild med lägst 

nådda puls under vecka 1. 

 

3.2 Högintensiv träning 

Under vecka två och den högintensiva träningsveckan övades det, som tidigare nämnt, på 

Franz Shuberts Sonatina i D-dur, tredje satsen. Under den här veckan kunde jag 

uppmärksamma större skillnader mellan varje tränings- och övningspass. Vid det första 

fysiska träningspasset uppnådde jag en puls på 196 slag/minut. Då det hade gått en längre tid 

sedan senaste tillfället jag nådde en så pass hög puls tog det lång tid innan jag återhämtade 

mig. Övningspasset som följde var ett av mina sämre, jag kunde inte avgöra om det var rätt 

intonation, ton eller sträng jag spelade. Min hjärna och kropp lade all energi på att återhämtas 

efter det mycket ansträngande träningspasset. 

För varje loggboksföring under vecka två syns en tydlig progression. I och med varje 

träningspass blir både konditionen och övningen bättre och mer givande. Vid det tredje 

fysiska träningspasset överbelastade jag mitt ena lår vid löppasset vilket resulterade i att jag 

inte kunde stå upp och öva som vanligt, utan fick istället sitta ner. Att öva ner sittandes var i 

sig en utmaning då jag är van vid att stå upp vid övning. I stående position upplever jag att 

Figur 4. Resultatbild med lägst 

nådda puls under vecka 1. 
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känslouttryck är lättare men även att det tekniska vid fiolspelet är lättare vid solostycken då 

rörelseutrymmet är större.  

Som sista pass för den veckan fick jag istället göra ett intervallpass på en cykel inne på 

gymmet för att minska belastningen på det redan överansträngda låret. Slutkontentan av denna 

vecka var att övningen blev bättre i och med förbättrad kondition. Mina två sista övningspass 

under den högintensiva träningsveckan är jämförbara med de positiva övningspassen under 

den lågintensiva träningsveckan.  

Nedan visas två bilder tagna från appen Polar Beat, likt i underrubrik 3.1 för att visa på två 

olika resultat från vecka 2. 

På den första bilden visar den högst nådda pulsen under hela vecka 2 och undersökningen. 

Högsta maxpuls nådd var alltså 197 slag/minut. Detta var under det tredje träningspasset av 

vecka 2. På den andra bilden visas det sista träningspasset för vecka 2 och studien. Bilden 

representerar träningspasset som fick göras på en stationär inomhuscykel i och med 

överansträngningen på höger framsida lår. Eftersom cykeln var stationär finns ingen GPS 

kopplad till träningspasset vilket resulterar i att sträcka, snittempo, maxtempo och sträcka 

utesluts från resultatbilden.  

     
Figur 7. Resultatbild med högst  

nådda puls under vecka 2.      

De två fysiskt aktiva veckorna började först närma sig en snarlik punkt under de två sista 

passen av vecka 2. De första två dagarna av vecka 2 var i jämförelse med hela vecka 1 en 

sämre prestation i övningsrummet. I min uppfattning var de sämre än ett övningspass utan 

anknytning till träning.  

Figur 6. Resultatbild för 

undersökningens sista träningspass. 
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4 Diskussion 

En av mina tre frågeställningar löd som följande:  

- Hur påverkar den fysiska träningen musicerande? 

I och med den fysiska träningen märkte jag markanta skillnader i mitt grovarbete av 

inövningen av varje stycke då jag upplevde en större effektivitet än tidigare och ett bättre 

fokus kunde engageras i själva musikutövandet. Detta märkte jag tydligare under vecka 1 då 

det inte tog lika lång tid att komma till ett resultat som under vecka 2. En mer djupgående 

förklaring kommer i följande text.  

Jag upptäckte som sagt en personlig skillnad mellan de olika veckorna. Jag fick snabbare 

resultat under den lågintensiva veckan jämfört med den högintensiva veckan. Ju fler 

träningspass jag utförde under den högintensiva och ju bättre kondition jag utvecklade desto 

bättre gick övningen.  

Under den lågintensiva veckan kunde jag tydligt se att övningen gick mycket bättre i samband 

med min långpromenad jämfört med de övningspass jag tidigare gjort utan en promenad eller 

annan aktivitet i anknytning till övning. Jag tyckte mig känna att min egen prestation under 

övningspasset var märkvärt bättre då jag på ett effektivare sätt lärde in mitt nya stycke jämfört 

med tidigare och jag kunde lägga ett större fokus på mitt musicerade och utförande. Kvalitén 

på övningen baserades dock främst på den dagens väder och inte på hur själva promenaden 

gick då sträckan var densamma alla fyra gångerna. Jag märkte inte heller någon större skillnad 

på de olika tidpunkterna på dygnet, istället upptäckte jag att promenaden var lika 

energigivande oavsett klockslag. Skillnaden kom som sagt beroende på vädret då regn 

framkallade en känsla av att inte vilja vara där medan sol istället gav glädje och inspiration. I 

och med dåligt väder ville jag så snabbt som möjligt komma fram och bli klar med 

promenaden och detta smittade av sig på humöret och den personliga inställningen i 

övningsrummet. När det istället var sol ville jag gärna vara ute ett tag till och ta vara på 

promenaden, och samma känsla togs återigen med in till övningsrummet.  

I en av mina frågeställningar ställer jag frågan ifall någon speciell upplevelse från den fysiska 

träningen skulle komma påverka övningen. Under vecka 1 mötte jag under en av mina 

promenader en rovfågel som stod över sitt byte när jag passerade. I mitt resultat berättar jag 

om hur denna rovfågel kom att påverka min övning den dagen och även kommande dagar då 

Gigue i E-dur av J. S. Bach övades. Innan undersökningen trodde jag inte att jag skulle bli 

påverkad av någon typ av upplevelse, då det aldrig hänt tidigare. Det var intressant att lyckas 

motbevisa mig själv. Trots att denna studie innefatta betydelsen av mentala bilder var det 

svårt att undgå faktorn när jag stötte på denna upplevelse oplanerat. Det fick lov att spela en 

viss roll i resultatet då upplevelsen tydligt gav svar på en av mina loggboksfrågor.  
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När jag istället utförde min högintensiva kardiovaskulära träning fanns inte tiden eller orken 

att fundera över väder eller omgivningen. Platsen var densamma varje gång och även regnet. 

Detta var dock inget jag upplevde påverkade mig, min inställning eller mitt humör då all kraft 

och energi gick åt att klara dagens löpträning. Som jag skrivit i resultatet så blev min övning i 

samband med löpträningen bättre för varje gång då min kondition utvecklades allt mer och de 

två sista träningspassen var jämförbara med de fyra promenadpassen. De två första 

träningspassen under den högintensiva veckan (vecka 2) var dock mer krävande då min 

kondition inte var lika utvecklad. Det som skedde under det absolut första löpträningspasset 

vara att jag upplevde att min hjärna stängde av för andra intryck och hade fullt fokus på att 

återhämta sig själv och kroppen då min kropp med största sannolikhet hade reagerat på den 

högintensiva träningen som om det vore stress och var fylld av stresshormonet kortisol 

(Hansen, 2016). Det som Hansen även skriver och som styrker min upplevelse av den 

högintensiva träningen är att hjärnan inte alltid kan hålla fullt fokus direkt efter att den har 

utsatts för stress, som i mitt fall utgjordes av löpträningen (ibid.). Under de två första 

övningspassen märktes en bristande känsla i koncentrationsförmåga och det musikaliska 

utförandet och kreativiteten upplevdes som fallande. 

Vidare tror jag att anledningen till att jag upplevde mig själv mer beroende av väder och 

omgivning under promenaderna jämfört med löpträningen är för att hjärnan under lågintensiv 

träning inte får lika många kroppsliga intryck som vid högintensiv träning och har då tid och 

ork att ta emot yttre intryck och stimuleras på så sätt istället. Vid högintensiv träning har 

hjärnan fullt upp med att tillföra kroppen med det den behöver för att överleva. 

Konditionsträning är en typ av stress för kroppen där det övergår till att vara en fly eller fäkta 

situation. Hjärnans uppgift är alltså att se till att kroppen får de signaler den behöver för att 

underhålla muskler, lungor och hjärta med det som behövs (ibid.).  

 

Det var en lärorik upplevelse att få undersöka hur kroppen och hjärnan skulle te sig gentemot 

varandra när båda aktiverats på olika sätt och att få ta reda på ifall inlärningen kunde påverkas 

beroende på ifall det var en låg- eller högintensiv träning som hade utförts i relation till den 

musikaliska övningen.  

4.1 Vidare forskning 

Jag skulle vilja se denna typ av undersökning utvecklas. I ett drömscenario hade denna studie 

sträckt sig över en längre tid för att ge både den lågintensiva men också den högintensiva 

träningen en rättvisare bedömning. I och med att min musikaliska övning upplevdes bättre för 

varje gång konditionen utvecklades har jag anledning att tro att resultatet både hade blivit 

bättre och tydligare över en längre period.  

Nu när denna undersökning är gjord på en person hade det varit intressant att eventuellt kunna 

säkerställa resultatet även på en stor grupp individer.  
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Som vidare forskning skulle det kunna göras en undersökning på fler deltagande musiker för 

att undersöka ifall även de upplever en förbättrad musikalisk prestation. Syftet då skulle 

kunna vara att ta reda på ifall fysisk träning hjälper deras musikaliska utövande, men även ta 

reda på vilken typ av träning som hade passat för olika instrument, genrer eller individer.  

Som blivande musiklärare faller det naturligt för mig att intressera mig av elevers prestation i 

skolan. Med en liknande undersökning som min, skulle det kunna forskas kring hur 

musikelever vid till exempel ett musikestetiskt program på gymnasiet hade reagerat på mer 

träning i skolan för att se ifall deras resultat på sina instrument men även andra ämnen hade 

påverkats. Detta är något Zientarski (2016) redan tillämpat och forskat kring på Naperville 

Central High School i Naperville, Illinois, USA. Resultaten tyder på goda framgångar.  
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