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Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  utifrån	  sociokulturellt	  perspektiv,	  utforska	  hur	  tre	  musik-‐
pedagoger	  beskriver	  att	  de	  använder	  sig	  av	  mentala	  träningsmetoder	  i	  sin	  undervisning.	  
Vilka	  mentala	  träningsmetoder	  beskriver	  tre	  musikpedagoger	  att	  de	  använder	  sig	  av	  i	  
sin	  undervisning?	  På	  vilka	  sätt	  beskrivs	  dessa	  metoder	  komma	  till	  användning?	  	  
Studiens	  data	  har	  samlats	  in	  genom	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  tre	  yrkesverksamma	  
musikpedagoger	  som	  använder	  sig	  av	  mental	  träning	  på	  varierade	  sätt	  i	  sin	  pedagogiska	  
verksamhet.	  I	  resultatet	  framkommer	  att	  ju	  mer	  utbildning	  i	  mental	  träning	  musikpeda-‐
gogerna	  har,	  desto	  tydligare	  och	  mer	  uttalad	  strategi	  beskriver	  de.	  De	  beskrivna	  strate-‐
gierna	  betraktas	  som	  generaliserbara	  lärandehjälpmedel	  som	  utgår	  från	  en	  grundidé.	  
Ingen	  av	  dem	  uppger	  att	  de	  angriper	  ett	  problem	  direkt,	  utan	  de	  arbetar	  med	  det	  som	  
helhet	  under	  pågående	  inlärningsprocesser.	  En	  grupp	  betraktas	  som	  ett	  viktigt	  arbets-‐
redskap	  då	  diskussioner	  och	  utforskande	  frågor	  ses	  som	  nyckelstrategier,	  det	  är	  elever-‐
na	  själva	  som	  ska	  finna	  lösningar	  på	  sina	  problem,	  inte	  lärarna.	  Det	  är	  också	  här	  medve-‐
tenhet	  och	  analys	  kommer	  med	  i	  bilden.	  Gemensamt	  är	  synen	  på	  kropp	  och	  sinne,	  där	  
det	  ena	  anses	  påverka	  det	  andra.	  Lugn	  och	  avslappning	  anses	  därför	  också	  vara	  bra	  
komplement	  till	  mental	  träning.	  De	  tre	  informanterna	  är	  överens	  om	  att	  det	  råder	  
obalans	  mellan	  tekniskt	  övande	  och	  mentalt	  övande	  eller	  övande	  på	  känsla,	  inlevelse	  och	  
uttryck,	  vilka	  de	  aktivt	  söker	  balansera	  och	  skapa	  jämvikt	  emellan.	  
	  
Nyckelord:	  Mental	  träning,	  musikpedagogik,	  musik,	  musikundervisning,	  lärande,	  men-‐
tala	  barriärer	  
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The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  explore	  how	  three	  music	  educators	  describe	  the	  use	  of	  
mental	  training	  methods	  in	  their	  teaching.	  What	  kind	  of	  mental	  training	  methods	  are	  
described?	  In	  what	  ways	  are	  they	  used?	  Sociocultural	  perspective	  is	  theoretical	  frame-‐
work	  and	  data	  consist	  of	  qualitative	  interviews	  with	  three	  professional	  music	  educators	  
who	  use	  mental	  training	  in	  varied	  ways.	  The	  analyses	  show	  that	  training	  provides	  more	  
explicit	  strategies.	  The	  informants’	  strategies	  are	  considered	  as	  generalizable,	  learning	  
aids	  based	  on	  basic	  concepts.	  The	  informants	  state	  that	  they	  always	  work	  with	  a	  mental	  
problem	  as	  a	  whole	  during	  an	  on-‐going	  learning	  process.	  A	  group	  is	  regarded	  as	  an	  
important	  tool	  since	  discussions	  are	  seen	  as	  key	  strategies.	  It	  is	  also	  regarded	  as	  im-‐
portant	  that	  students	  are	  given	  the	  space	  to	  find	  problems	  and	  solutions	  themselves;	  
this	  is	  also	  the	  place	  where	  awareness	  and	  analysis	  comes	  into	  the	  picture.	  The	  inform-‐
ants	  give	  an	  image	  of	  mind	  and	  body,	  which	  is	  considered	  to	  affect	  one	  another.	  Tran-‐
quillity	  and	  relaxation	  are	  considered	  as	  a	  good	  complement	  to	  mental	  training.	  The	  
three	  informants	  state	  that	  there	  is	  an	  imbalance	  between	  technical	  practicing	  and	  
mental	  exercising,	  why	  they	  always	  searches	  for	  balance	  between	  these.	  
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Förord	  
Jag	  vill	  tacka	  informanterna	  som	  deltagit	  i	  studien	  med	  deras	  fina	  engagemang	  och	  sin	  
tid.	  Med	  er	  hjälp	  har	  studien	  fått	  ett	  perspektiv	  på	  hur	  arbetet	  ser	  ut	  i	  en	  verklig	  under-‐
visningssituation.	  Jag	  vill	  också	  tacka	  Anna	  Sommar	  och	  Julia	  Torgills	  för	  deras	  rådgiv-‐
ning	  om	  rapportskrivning	  och	  det	  engelska	  fackspråket.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  min	  handle-‐
dare,	  Olle	  Tivenius,	  för	  hans	  stöd	  och	  idéer	  samt	  de	  mycket	  intressanta	  diskussioner	  vi	  
haft.	  



	  

1 
  

1	  Inledning	  
Jag	  började	  intressera	  mig	  för	  mental	  träning,	  och	  därmed	  mentala	  barriärer1,	  inför	  mina	  
ansökningar	  till	  musikhögskolor.	  Jag	  funderade	  då	  på	  hur	  det	  kommer	  sig	  att	  en	  del	  
musiker	  blir	  bättre	  än	  andra	  och	  varför	  det	  låter	  som	  att	  en	  del	  musiker	  låter	  fria	  i	  sitt	  
spel,	  utan	  att	  de	  verkar	  ha	  en	  aning	  om	  vad	  de	  gör.	  Jag	  frågade	  mig	  om	  det	  var	  något	  mer	  
än	  bara	  övning.	  Jag	  började	  då	  söka	  efter	  svar	  och	  fann	  ett	  i	  den	  mentala	  träningen.	  
Grundtanken	  med	  mental	  träning	  är	  att	  öka	  prestationen	  genom	  att	  minska	  störningar-‐
na	  och	  detta	  ska	  därigenom	  ge	  samma	  resultat	  som	  att	  öva	  till	  exempel	  teknik	  (Green,	  
Barry	  &	  Gallwey,	  W.	  Timothy	  1986).	  	  

Jag	  har	  hela	  mitt	  liv	  varit	  självkritisk	  oavsett	  område.	  Ända	  sedan	  jag	  började	  spela	  
jazz	  på	  Sjöviks	  folkhögskola	  har	  jag	  intresserat	  mig	  för	  de	  mentala	  aspekterna	  av	  musi-‐
cerandet.	  Hur	  kan	  jag	  få	  ut	  mer	  glädje	  av	  musiken	  och	  mer	  direkt	  uttrycka	  mina	  känslor?	  
Jag	  började	  träna	  mentalt	  med	  bland	  annat	  avslappning	  och	  affirmationer.	  Beviset	  som	  
jag	  fick	  för	  att	  mental	  träning	  fungerade	  för	  mig,	  fick	  jag	  när	  jag	  kom	  tillbaka	  till	  skolan	  
efter	  en	  sommar.	  Jag	  fick	  mer	  beröm	  än	  jag	  någonsin	  fått	  förut.	  Jag	  hade	  dock	  sålt	  mitt	  
instrument	  i	  början	  på	  sommaren	  och	  inte	  spelat	  någonting	  alls	  på	  hela	  sommaren,	  utan	  
bara	  övat	  mentalt.	  Med	  tiden	  har	  jag	  hittat	  fler	  sätt	  att	  träna	  mentalt,	  och	  många	  olika	  
koncept.	  Men	  under	  min	  tid	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund	  har	  mina	  tankar	  börjat	  kretsa	  
kring	  hur	  och	  om	  man	  skulle	  kunna	  undvika	  all	  denna	  träning.	  Jag	  ville	  veta	  om	  det	  fanns	  
ett	  sätt	  att	  jobba	  utifrån,	  som	  skulle	  kunna	  hjälpa	  mina	  elever	  att	  undvika	  mentala	  
barriärer	  i	  deras	  långsiktiga	  karriär,	  vart	  den	  än	  bär,	  oavsett	  om	  det	  är	  en	  entusiast	  eller	  
professionell	  musiker.	  Detta	  har	  lett	  mig	  fram	  till	  det	  stundande	  arbetet.	  

Med	  föreliggande	  arbete	  vill	  jag	  behandla	  olika	  sätt	  att	  implementera	  positiva	  tankar	  
hos	  elever.	  Fokus	  kommer	  att	  ligga	  på	  musik	  och	  framförallt	  enskild	  undervisning	  men	  
även	  tillämpningar	  för	  små	  grupper,	  till	  exempel	  ensembler.	  

1.1	  Problemområde,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Mental	  träning	  har	  länge	  varit	  en	  känd	  och	  accepterad	  träningsmetod	  inom	  idrott	  och	  
har	  därför	  också	  utgjort	  en	  naturlig	  del	  av	  idrottslig	  träning.	  Inom	  musiken	  menar	  jag	  att	  
situationen	  är	  den	  motsatta.	  Det	  finns	  dock	  estetiska	  pedagoger	  som	  tror	  starkt	  på	  de	  
mentala	  aspekterna	  av	  musikutövandet	  och	  att	  det	  påverkar	  produkten,	  menar	  jag.	  
Traditionen	  har	  alltså	  inte	  bjudit	  in	  mental	  träning	  i	  musikundervisningen	  som	  den	  gör	  
inom	  idrotten,	  men	  vilka	  vinningar	  skulle	  man	  kunna	  få	  av	  att	  ta	  vara	  på	  denna	  aspekt	  av	  
musicerandet	  och	  hur	  kan	  man	  jobba	  med	  mental	  träning	  i	  undervisningen?	  

Det	  är	  ingen	  brist	  på	  material	  för	  att	  träna	  mentalt	  i	  musik	  när	  du	  redan	  befinner	  dig	  
i	  problemen,	  dock	  finns	  det	  inte	  så	  mycket	  litteratur	  som	  behandlar	  hur	  mentala	  barriä-‐
rer	  kan	  förebyggas.	  	  

Syftet	  med	  föreliggande	  arbete	  är	  att	  fördjupa	  kunskapen	  om	  hur	  musikpedagoger	  
implementerar	  mental	  träning	  i	  sin	  undervisning.	  Jag	  uppnår	  syftet	  genom	  att	  besvara	  
följande	  konkreta	  forskningsfrågor:	  

1. Vilka	  mentala	  träningsmetoder	  beskriver	  tre	  musikpedagoger	  att	  de	  använder	  sig	  
av	  i	  sin	  undervisning?	  	  

2. På	  vilka	  sätt	  beskrivs	  dessa	  metoder	  komma	  till	  användning?	  	  
Min	  metod	  är	  kvalitativa	  intervjuer	  och	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  ett	  sociokulturellt	  
teoretiskt	  perspektiv.	  Informanterna	  är	  musikpedagoger	  som	  uttryckligen	  arbetar	  med	  
att	  ge	  sina	  elever	  mental	  träning.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Med	  mentala	  barriärer	  menar	  jag	  här	  något	  som	  är	  möjligt	  att	  ta	  sig	  förbi	  till	  skillnad	  från	  en	  spärr	  som	  
är	  mer	  ogenomtränglig.	  
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1.2	  Begreppsförklaringar	  
Prestation	  –	  En	  prestation	  innebär	  ett	  utfört	  arbete,	  utmärkt	  arbete,	  insats	  eller	  ett	  
fullgörande	  av	  uppgift	  (Svenska	  akademins	  ordlista,	  2014).	  En	  prestation	  innehåller	  inte	  
nödvändigtvis	  något	  värderande	  i	  sig,	  vilket	  jag	  menar	  att	  den	  i	  det	  vardagliga	  använ-‐
dandet	  har.	  Prestationen	  behöver	  med	  mitt	  resonemang	  inte	  nödvändigtvis	  vara	  en	  
negativ	  belastning	  vilket	  det	  i	  detta	  arbete	  inte	  syftar	  till.	  En	  prestation	  i	  detta	  arbete	  
innefattar	  alltså	  inte	  nödvändigtvis	  något	  negativt	  såsom	  stress,	  press,	  oro	  eller	  nervosi-‐
tet	  utan	  snarare	  genomförandet	  av	  en	  aktivitet	  utan	  att	  värdera.	  
	  
Prestera	  –	  Att	  prestera	  innebär	  att	  åstadkomma,	  fullgöra,	  utföra,	  erlägga;	  uppvisa,	  
framlägga	  (Svenska	  akademins	  ordlista,	  2014).	  På	  samma	  vis	  som	  prestation	  är	  prestera	  
åtskilt	  från	  värdering	  av	  utförandet	  då	  även	  detta	  inte	  nödvändigtvis	  måste	  innebära	  
några	  krav,	  stress,	  press,	  oro	  eller	  nervositet.	  
	  
Mentala	  barriärer	  –	  Detta	  är	  ett	  begrepp	  jag	  valt	  här	  då	  det	  antyder	  att	  det	  är	  möjligt	  
att	  bryta	  och	  ta	  sig	  igenom,	  till	  skillnad	  från	  en	  mental	  spärr	  eller	  en	  mental	  blockad	  som	  
antyder	  ett	  mer	  ogenomträngligt	  stopp.	  
	  
Mental	  träning	  –	  Den	  mentala	  träningen	  går	  ut	  på	  att	  vidareutveckla	  de	  inneboende	  
resurserna	  (Uneståhl,	  Lars-‐Eric	  &	  Schill,	  Gregor	  2012).	  Därmed	  avses	  en	  holistisk	  syn	  på	  
människan	  där	  kropp,	  känslor	  och	  instinkter	  arbetar	  som	  en	  gemensam	  kraft.	  Detta	  för	  
att	  kunna	  komplettera	  ett	  intellektuellt	  arbete.	  
	  
Coachning	  –	  Är	  en	  ”lösningsfokuserad	  samtalsteknik	  som	  används	  för	  att	  få	  en	  person	  
som	  coachas	  att	  bli	  mer	  aktiv	  och	  att	  på	  ett	  mer	  effektivt	  sätt	  använda	  sina	  egna	  
förmågor	  för	  att	  åstadkomma	  en	  förändring”	  (Nationalencyklopedin,	  2014).	  I	  coachning	  
söks	  inneboende	  resurser	  och	  potentialer,	  både	  på	  personlig	  nivå	  såväl	  som	  gruppnivå	  
för	  att	  åstadkomma	  förändring	  (Uneståhl	  &	  Schill	  2012)	  
	  
Affirmationer	  –	  Är	  ett	  upprepande	  av	  en	  kort	  positiv	  fras	  i	  likhet	  med	  ett	  mantra	  för	  att	  
övertala	  sig	  själv	  om	  meningens	  budskap	  och	  förändra	  tänkandet	  i	  önskad	  riktning	  för	  
att	  påverka	  sin	  livssituation	  (Nationalencyklopedin,	  2014).	  
	  
Trigger	  –	  En	  trigger	  kan	  vara	  den	  aktiva	  handling	  som	  startar	  ett	  sinnestillstånd	  eller	  en	  
serie	  känslor.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  ett	  betingat	  stimuli	  vilket	  kan	  vara	  ett	  föremål	  
men	  också	  en	  doft	  eller	  en	  situation	  som	  stimulerar	  en	  komplicerad	  rad	  av	  associationer	  
(Havnesköld,	  Leif	  &	  Risholm	  Mothander,	  Pia,	  2009).	  Denna	  serie	  av	  känslor	  och	  associat-‐
ioner	  kan	  individen	  vara	  oförmögen	  att	  påverka	  utgången	  av.	  
	  
Sinnen	  –	  Då	  begreppet	  sinne	  eller	  sinnena	  används	  i	  detta	  arbete	  syftar	  detta	  till	  våra	  
perceptioner	  så	  som	  syn,	  hörsel,	  lukt,	  smak	  och	  känsel	  (Nationalencyklopedin,	  2014).	  
	  
Sinnet	  –	  Då	  begreppet	  sinnet	  används	  syftar	  jag	  till	  den	  kognitiva	  verksamhet	  som	  
innebär	  de	  tankefunktioner	  med	  vilkas	  hjälp	  information	  och	  kunskap	  hanteras	  (Nat-‐
ionalencyklopedin,	  2014).	  
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2	  Bakgrund	  
I	  följande	  avsnitt	  redovisas	  de	  huvudsakliga	  teman	  som	  kristalliserats	  från	  litteraturen.	  
Litteraturen	  har	  valts	  med	  hänsyn	  till	  etablerade	  idéer	  om	  mental	  träning.	  Jag	  har	  valt	  
att	  hitta	  litteratur	  som	  arbetar	  med	  de	  mentala	  aspekterna	  av	  musiken	  oavsett	  om	  det	  är	  
det	  litteraturen	  i	  första	  hand	  avser	  eller	  om	  det	  är	  en	  biprodukt	  av	  metoden.	  I	  första	  
hand	  letade	  jag	  efter	  litteratur	  som	  rörde	  musik	  och	  mental	  träning	  men	  för	  att	  få	  ett	  
vidare	  perspektiv	  på	  de	  olika	  grundprinciper	  som	  jag	  anser	  finns	  inom	  den	  mentala	  
träningen	  så	  valde	  jag	  att	  även	  ta	  med	  litteratur	  som	  rör	  mental	  träning	  inom	  i	  idrotten.	  
Jag	  letade	  också	  efter	  litteratur	  som	  angriper	  de	  mentala	  barriärerna	  från	  en	  annan	  
vinkel	  och	  hittade	  då	  bland	  annat	  Feldenkraispedagogiken.	  Sist	  i	  avsnittet	  redogör	  jag	  
för	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  och	  dess	  syn	  på	  kunskap	  och	  kunskapsbildning.	  

2.1	  Barndomens	  och	  uppfostrans	  påverkan.	  
Litteraturen	  pekar	  på	  att	  grunden	  till	  mentala	  barriärer	  ligger	  i	  uppfostran	  och	  barndo-‐
men.	  Moshe	  Feldenkrais	  (2006)	  menar	  att	  socialiseringen	  och	  påtvingade	  beteenden	  och	  
den	  sociala	  press	  som	  sker	  i	  barndomen	  skapar,	  senare	  i	  livet,	  via	  viljan,	  en	  inre	  motivat-‐
ionskonflikt.	  Denna	  motivationskonflikt	  sätter	  spontaniteten	  ur	  spel	  och	  detta	  bidrar,	  i	  
längden,	  till	  en	  begränsning	  i	  tanken	  och	  skapar	  destruktiva	  tankebanor	  (a.a.).	  Felden-‐
krais	  menar	  att	  de	  mentala	  barriärerna	  också	  kan	  grunda	  sig	  i	  fysiska	  krav	  på	  kroppen,	  
som	  bidrar	  till	  muskelspänningar	  som	  i	  sin	  tur	  påverkar	  nervsystem	  som	  gör	  att	  till	  
exempel	  tankar	  går	  långsammare	  (a.a.).	  Irene	  Oestrich	  &	  Frank	  Johansen	  (2007)	  menar,	  
precis	  som	  Feldenkrais,	  att	  det	  finns	  behov	  som	  måste	  tillfredsställas.	  Feldenkrais	  
(2006)	  anser	  att	  det	  är	  behovet	  av	  uppskattning	  från	  våra	  föräldrar	  som	  måste	  tillfreds-‐
ställas,	  medan	  Oestrich	  &	  Johansen	  (2007)	  menar	  att	  det	  finns	  andra	  sociala	  behov	  
beroende	  på	  kultur,	  och	  att	  de	  inte	  nödvändigtvis	  är	  grundade	  i	  barndomen.	  Uneståhl	  &	  
Schill	  (2012)	  anser	  att	  allt	  beteende	  har	  ett	  syfte.	  Beteendet	  utförs	  alltid	  med	  en	  god	  
intention	  för	  personen	  ifråga,	  och	  det	  handlar	  ofta	  om	  att	  tillfredsställa	  något	  behov,	  
menar	  de.	  Willi	  Railo	  (1992)	  anser	  å	  andra	  sidan	  att	  vi	  idag	  uppfostrar	  våra	  barn,	  med	  
”jantelag”2	  och	  skuldkänslor,	  till	  att	  bli	  individer	  med	  hög	  prestationsångest	  och	  låg	  
ambition.	  Uppfostran	  är	  inte	  den	  enda	  orsaken,	  menar	  Railo.	  Relationen	  till	  barn-‐
domsvänner	  kan	  också	  påverka	  självförtroendet	  (a.a.).	  Åke	  Lundeberg	  (1998)	  går	  åt	  
Railos	  håll,	  men	  är	  mer	  brutal	  i	  sitt	  uttryck,	  och	  menar	  att	  det	  finns	  tre	  saker	  som	  ger	  
upphov	  till	  våra	  mentala	  barriärer:	  

• Loppträning	  –	  vi	  har	  brutits	  ner.	  Gnistan	  har	  dött	  och	  vi	  ifrågasätter	  inte	  längre.	  
• Jantelagen	  –	  du	  ska	  inte	  tro	  att	  du	  är	  något	  
• Hjärntvätt	  –	  vi	  har	  alla	  blivit	  hjärntvättade	  i	  vår	  uppfostran.	  Det	  är	  en	  del	  av	  att	  

fungera	  i	  samhället	  men	  detta	  på	  bekostnad	  av	  vårt	  fria	  uttryck	  och	  vår	  växtkraft.	  
Nedärvda	  instinkter	  som	  ligger	  ännu	  längre	  tillbaka	  i	  tiden	  och	  härstammar	  från	  vår	  
drift	  till	  överlevnad,	  ger	  också	  ett	  resultat	  för	  hur	  vi	  påverkas	  mentalt	  (Uneståhl	  &	  Schill	  
2012).	  	  Lundeberg	  (1998)	  menar	  att	  dessa	  instinkter	  har	  tre	  olika	  alternativa	  utgångar,	  
antingen	  flyr	  man,	  slåss	  man	  eller	  lägger	  man	  sig	  ner	  och	  spelar	  död	  och	  hoppas	  på	  det	  
bästa.	  Railo	  (1992)	  menar	  att	  det	  finns	  medvetna	  och	  omedvetna	  processer	  i	  kroppen	  
och	  att	  dessa	  instinkter	  är	  en	  av	  de	  omedvetna	  processerna,	  som	  aktiveras	  till	  exempel	  
av	  stress.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Jantelag	   innebär	  att	  du	   inte	  ska	   tro	  att	  du	  är	  något	  mer	  än	  någon	  annan,	  eller	   tro	  att	  du	  ska	  kunna	  bli	  
något	  stort	  (Railo	  (1992).	  
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2.2	  Stress	  och	  rädsla	  en	  följd	  av	  nedärvda	  instinkter	  
Det	  framkallas	  en	  ögonblicklig	  reaktion	  i	  det	  fysiologiska	  systemet	  av	  alla	  tankar	  som	  
produceras	  säger	  Oestrich	  &	  Johansen	  som	  också	  menar	  att,	  om	  produkten	  av	  tankarna	  
är	  nedbrytande,	  utlöser	  detta	  en	  rad	  stresshormoner.	  Lundeberg	  (1998)	  ser	  att	  resulta-‐
tet	  av	  nervositet	  antingen	  blir	  att	  prestera	  bättre	  eller	  sämre	  men	  nervositet	  är	  ett	  
biologiskt	  försvar	  mot	  hot	  menar	  Lundeberg.	  Fokus	  kan	  öka	  och	  göra	  att	  musikern	  kan	  
prestera	  bättre	  med	  större	  inlevelse	  och	  engagemang	  menar	  han.	  Nervositet	  kan	  också	  
göra	  att	  musikern	  blir	  rädd	  och	  presterar	  sämre,	  antingen	  genom	  skakningar,	  handsvett	  
och	  hjärtklappning	  eller	  att	  musikern	  skjuter	  allt	  ifrån	  sig	  och	  spelar	  utan	  närvaro	  
överhuvudtaget.	  Följande	  tre	  punkter	  speglar	  olika	  reaktioner	  på	  de	  nedärvda	  instink-‐
terna	  som	  ofta	  utlöses	  av	  nervositet:	  

• Fly	  –	  symptom	  som	  skakningar	  och	  hjärtklappning	  –	  kroppen	  förbereder	  sig	  för	  
en	  fysisk	  prestation	  som	  att	  springa	  bort,	  dock	  kämpar	  vårt	  intellekt	  emot	  och	  
försöker	  hålla	  positionen	  och	  en	  konflikt	  i	  vårt	  inre	  uppstår.	  

• Lägga	  sig	  ner	  död	  –	  kan	  liknas	  med	  att	  skjuta	  ifrån	  sig	  allt.	  Vi	  tänker	  på	  något	  an-‐
nat	  mindre	  hemskt	  och	  låtsas	  som	  det	  vi	  gör	  här	  och	  nu	  inte	  existerar.	  

• Slåss	  –	  kan	  liknas	  med	  den	  ökade	  prestation	  vi	  känner	  att	  vi	  har	  kontroll	  på	  situ-‐
ationen	  och	  ökar	  fokus	  på	  målet	  att	  slåss	  och	  överleva.	  

Railo	  (1992)	  menar	  att	  också	  stress	  kan	  aktivera	  dessa	  nedärvda	  instinkter,	  precis	  som	  
nervositet.	  Han	  delar	  in	  flykt	  i	  två	  olika	  sorters	  kategorier,	  stressflykt	  och	  vaneflykt.	  
Oavsett	  flyktkategori,	  tenderar	  reaktionerna	  att	  vara	  destruktiva	  för	  prestationen	  och	  
försämra	  självförtroendet	  och	  att	  målsättningen	  sänks.	  Vid	  flykt	  tenderar	  också	  undan-‐
flykter	  och	  bortförklaringar	  ta	  över	  tillsammans	  med	  att	  personen	  blir	  defensiv	  och	  
undvikande.	  Kampreaktionerna	  är	  dock	  aggressivare	  i	  sin	  natur.	  Det	  kan	  vara	  sådana	  
reaktioner	  som	  hög	  målsättning	  förstärkt	  självförtroende	  och	  anfall	  istället	  för	  försvar	  
(a.a.).	  Även	  Annika	  Lejonclou	  &	  Åse	  Lindberg	  (1996)	  menar	  att	  frustrationen	  som	  upp-‐
står	  som	  följd	  av	  hinder,	  aktiverar	  försvarsmekanismer	  och	  aggressioner.	  	  

Oro	  och	  rädsla	  stimulerar	  det	  autonoma	  nervsystemets	  sympatiska	  del	  som	  verkar	  
antagonistiskt	  med	  det	  parasympatiska	  menar	  Feldenkrais	  (2006).	  När	  det	  sympatiska	  
nervsystemet	  blir	  dominant	  förbereder	  sig	  kroppen	  för	  dessa	  nedärvda	  instinkter,	  flykt,	  
kamp	  och	  spela	  död.	  Feldenkrais	  menar	  att	  man	  bör	  få	  kontroll	  på	  de	  triggers	  som	  
startar	  det	  sympatiska	  nervsystemet	  för	  att	  därigenom	  kunna	  hålla	  sig	  lugn.	  Detta	  i	  
motsats	  till	  övrig	  litteratur.	  Detta	  görs	  bland	  annat	  genom	  djupandning	  och	  genom	  att	  få	  
kontroll	  över	  bäckenet.	  I	  övrigt	  ingår	  ingen	  avslappning	  eller	  liknande	  i	  Feldenkraispe-‐
dagogiken	  (a.a.).	  Kjell	  Fagéus	  (2013)	  menar,	  också	  han,	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  flytta	  ner	  
andningen	  och	  slappna	  av	  i	  mellangärdet	  och	  diafragman	  för	  att	  kunna	  få	  en	  lugn	  and-‐
ning.	  Även	  Lundeberg	  (1998)	  använder	  sig	  av	  att	  flytta	  ner	  andningen	  med	  en	  visuell	  
punkt	  fem	  centimeter	  under	  naveln.	  Barry	  Green	  &	  Timothy	  W.	  Gallway	  (1986)	  anser	  
också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hålla	  ett	  lugn.	  Inte	  heller	  här	  ingår	  någon	  avslappning	  även	  om	  
Green	  &	  Gallway	  påpekar	  att	  det	  kan	  vara	  fördelaktigt	  som	  komplement	  till	  deras	  metod	  
(a.a.).	  Fagéus	  (2013)	  hävdar	  att	  i	  ett	  avslappnat	  tillstånd	  sker	  den	  djupaste	  formen	  av	  
inlärning,	  som	  inte	  påverkas	  av	  viljemässiga	  ansträngningar.	  Green	  &	  Gallway	  (1986)	  
anser	  inte	  att	  man	  måste	  tömma	  huvudet	  från	  tankar,	  då	  tankar	  även	  kan	  vara	  bra	  att	  
använda,	  dock	  inte	  de	  destruktiva	  som	  tenderar	  att	  hamna	  i	  det	  förflutna.	  I	  den	  kognitiva	  
coachningen	  kan	  det	  ingå	  avslappning	  och	  andningsövningar	  under	  stresshanteringen	  
men	  i	  övrigt	  handlar	  det	  om	  att	  arbeta	  med	  tankegodset	  (Oestrich	  &	  Johansen	  2007).	  	  

Feldenkraispedagogiken	  jobbar	  med	  hela	  spektret	  av	  avslappning	  och	  spänning	  av	  
muskler	  och	  Feldenkrais	  menar	  att	  den	  optimala	  inlärningen	  sker	  någonstans	  mitt	  
emellan	  total	  avslappning	  och	  total	  spänning	  (Feldenkrais	  2006),	  precis	  som	  Green	  &	  



	  

5 
  

Gallway	  (1986)	  menar.	  Även	  Fagéus	  (2013)	  beskriver	  en	  liknande	  väg	  men	  kallar	  det	  
istället	  för	  en	  medelväg	  mellan	  det	  ständiga	  tvivlet	  och	  det	  helt	  tvivellösa.	  	  

2.3	  Tankar	  och	  känslor,	  en	  ’magnetisk	  kraft’	  
En	  trigger	  blandar,	  enligt	  Lundeberg	  (1998),	  upp	  total	  avslappning	  med	  ens	  nuvarande	  
stressade	  tillstånd.	  Detta	  innebär	  att	  man	  inte	  hamnar	  i	  ett	  totalt	  avslappnat	  tillstånd	  
utan	  något	  som	  kan	  liknas	  med	  stormens	  öga	  (a.a.).	  Om	  erfarenheterna	  på	  ett	  område	  är	  
till	  största	  delen	  negativa	  är	  det	  risk	  för	  en	  ökning	  av	  negativa	  känslor	  på	  aktuellt	  om-‐
råde,	  då	  varje	  gång	  utövaren	  ställs	  inför	  en	  liknande	  situation	  kommer	  de	  negativa	  
känslorna	  väckas	  till	  liv	  och	  ännu	  fler	  negativa	  känslor	  kopplas	  till	  situationen.	  På	  
samma	  vis	  kan	  positiva	  känslor	  i	  en	  situation	  också	  skapa	  fler	  positiva	  känslor	  (a.a.).	  
Genom	  denna	  funktion	  menar	  Oestrich	  &	  Johansen	  (2007)	  att	  det	  finns	  risker	  med	  den	  
kognitiva	  coachningen.	  De	  menar	  att	  tankarna	  i	  kombination	  med	  våra	  känslor	  bidrar	  
med	  en	  enorm	  magnetisk	  kraft,	  som	  drar	  till	  sig	  liknande	  tankar.	  Tankeprocessen	  för-‐
stärker	  alltså	  sig	  själv	  anser	  de.	  Om	  dessa	  tankar	  är	  negativa	  är	  risken	  för	  destruktiva	  
tankeprocesser	  stor.	  Å	  andra	  sidan,	  om	  tankarna	  är	  positiva	  ger	  de	  upphov	  till	  en	  otrolig	  
konstruktiv	  och	  kraftfull	  process	  samt	  en	  otrolig	  inre	  styrka	  (a.a.).	  	  

Railo	  (1992)	  skriver	  att	  utövaren	  har	  möjlighet	  att	  skapa	  positiva	  känslor	  till	  en	  si-‐
tuation	  i	  fantasin.	  Detta	  innebär	  alltså	  att	  Railo	  anser	  att	  man	  kan	  ta	  vara	  på	  hjärnans	  
kapacitet	  för	  att	  skapa	  effekter	  i	  verkligheten	  genom	  fantasin	  (a.a.).	  Uneståhl	  &	  Schill	  
(2012)	  menar	  i	  sin	  tur	  att	  vi	  skapar	  vår	  egen	  verklighet	  genom	  våra	  egna	  intressen,	  
värderingar	  och	  erfarenheter.	  Lejonclou	  &	  Lindberg	  (1996)	  har	  tagit	  dessa	  resonemang	  
ett	  steg	  till	  och	  menar	  att	  förmågan	  att	  föreställa	  oss	  en	  inbillad	  verklighet,	  ger	  en	  möj-‐
lighet	  att	  byta	  misslyckanden	  till	  framgång.	  Railo	  menar	  här	  också	  att	  som	  en	  följd	  av	  
detta	  resonemang,	  ska	  musiker	  inte	  öva	  i	  ett	  oengagerat	  tillstånd	  eller	  med	  negativa	  
känslor	  då	  risken	  är	  att	  en	  trigg	  skapas	  som	  är	  kopplad	  till	  känslor	  som	  inte	  gagnar	  
prestationen:”100	  procent	  vid	  tävling	  kräver	  100	  procent	  vid	  träning”	  (Railo	  1992,	  s.	  
38).	  Fagéus	  (2013)	  anser	  att	  en	  trigger	  också	  kan	  vara	  ett	  faktiskt	  föremål.	  Detta	  föremål	  
blir	  ett	  stimuli	  för	  att	  väcka	  känslor	  vid	  blotta	  tanken	  eller	  beröring	  av	  föremålet.	  Green	  
&	  Gallway	  (1985)	  skriver	  om	  ett	  fysisk	  stimuli,	  som	  genom	  en	  fysisk	  rörelse,	  till	  exempel	  
knäppa	  med	  fingret,	  kan	  väcka	  positiva	  känslor.	  

2.4	  Instinkter,	  starka	  emotionella	  känslor,	  kultur	  och	  konkreta	  tankar	  
Feldenkrais	  (2006)	  menar	  att	  det	  kan	  råda	  konflikt	  mellan	  försvagande	  motivationer	  
och	  mer	  konstruktiva	  motivationer.	  I	  denna	  konflikt	  är	  de	  försvagande	  motivationerna	  
särskilt	  fast	  förankrade	  i	  det	  autonoma	  nervsystemet.	  Fagéus	  (2013)	  pratar	  på	  ett	  
liknande	  vis	  om	  varför	  de	  negativa	  tankarna	  får	  största	  delen	  av	  vår	  uppmärksamhet.	  
Han	  menar	  att	  det	  är	  den	  starkast	  emotionella	  känslan	  som	  får	  vår	  uppmärksamhet.	  De	  
starkaste	  emotionerna	  är	  ofta	  rädsla	  och	  sorg.	  Uneståhl	  &	  Schill	  (2012)	  motiverar	  ytter-‐
ligare	  två	  orsaker	  till	  att	  vi	  tenderar	  att	  fastna	  vid	  det	  negativa.	  De	  menar	  alltså	  att	  det	  
finns	  i	  huvudsak	  tre	  orsaker	  till	  varför	  det	  är	  de	  negativa	  tankarna	  som	  fastnar	  i	  vår	  
tankeverksamhet:	  	  

1. Den	  instinkt	  vi	  har	  att	  överleva.	  Fokus	  på	  allt	  som	  hotar	  vår	  överlevnad	  
2. Vårt	  tidearv	  och	  vår	  kultur	  har	  fokuserat	  och	  tydliggjort	  det	  negativa	  under	  lång	  

tid.	  Vi	  uppfattar	  det	  konkreta	  och	  tydliga	  lättast,	  därför	  fastnar	  våra	  tankar	  vid	  
det	  negativa	  då	  detta	  är	  mest	  konkret	  eftersom	  vi	  vant	  oss	  att	  se	  tydligt	  på	  det	  
negativa.	  

3. Vi	  fokuserar	  våra	  tankar	  på	  det	  starkast	  emotionella	  känslan.	  Ofta	  är	  det	  de	  nega-‐
tiva	  tankarna	  som	  har	  de	  starkaste	  emotionerna	  
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Uneståhl	  &	  Schill	  försöker	  i	  sin	  metod	  att	  inte	  arbeta	  bort	  de	  negativa	  upplevelserna	  
utan	  snarare	  att	  arbeta	  med	  de	  negativa	  upplevelserna	  så	  att	  de	  inte	  tar	  för	  mycket	  
uppmärksamhet	  och	  lindra	  deras	  slagkraft	  på	  den	  utövande	  musikern.	  Även	  Fagéus	  
(2013)	  menar	  att	  detta	  sätt	  att	  arbeta	  är	  det	  mest	  reella	  men	  Fagéus	  fortsätter	  med	  att	  
visa	  på	  vikten	  av	  att	  även	  flytta	  fokus	  från	  de	  negativa	  upplevelserna	  till	  att	  fokusera	  på	  
de	  positiva	  upplevelserna	  och	  lägga	  de	  positiva	  upplevelserna	  i	  förgrunden.	  

2.5	  Begränsande	  tankar	  
Jag	  tror	  inte	  att	  det	  finns	  någon	  grundläggande	  skillnad	  på	  det	  så	  kallade	  
geniet	  och	  alla	  oss	  andra,	  förutom	  att	  de	  så	  kallade	  genierna	  har	  funnit	  rätt	  
metod	  att	  använda	  sig	  själva.	  (Feldenkrais	  2006,	  s.	  43)	  

Borde,	  måste	  och	  skall,	  skapar	  till	  skillnad	  från	  vågar,	  vill	  och	  törs,	  protestaktioner	  i	  det	  
undermedvetna	  som	  vill	  känna	  sig	  fritt,	  menar	  Lundeberg	  (1998)	  men	  även	  Railo	  (1992)	  
menar	  detsamma	  men	  lägger	  även	  till	  kan	  som	  en	  frigörande	  tanke.	  Feldenkrais	  (2006)	  
ställer	  sig	  också	  kritisk	  till	  borden.	  Han	  menar	  att	  det	  i	  begreppet	  borde	  finns	  en	  under-‐
ton	  av:	  jag	  vill	  inte	  (a.a.).	  Även	  Lejonclou	  &	  Lindberg	  (1996)	  anser	  att	  ett	  undvikande	  av	  
borde,	  måste	  och	  ska	  är	  att	  föredra.	  Den	  kognitiva	  coachningen	  som	  presenteras	  av	  
Oestrich	  &	  Johansen	  (2007)har	  gjort	  en	  lista	  på	  tio	  begränsande	  tankar	  där	  borden	  och	  
ska	  är	  en	  av	  punkterna.	  

1. Allt	  eller	  inget-‐tänkandet	  –	  Med	  ett	  lite	  misstag	  förkastas	  hela	  prestationen	  
2. Övergeneralisering	  –	  En	  enstaka	  händelse	  förvanskas	  till	  ett	  evigt	  upprepande	  

mönster	  
3. Det	  negativa	  mentala	  filtret	  –	  Letar	  fram	  de	  felen	  som	  färgar	  hela	  upplevelsen	  
4. Diskvalificering	  av	  positiv	  information	  –	  Positiva	  upplevelser	  och	  kritik	  får	  un-‐

derkänt	  och	  räknas	  inte	  
5. Slutsatser	  dras	  förhastat	  –	  Tankeläsning	  och	  spådomar	  används	  som	  bevis	  
6. Maximering	  och	  minimering	  –	  Överdriver	  det	  negativa	  i	  en	  bestämd	  händelse	  och	  

underskattar	  motbevisen	  
7. Känslomässiga	  slutsatser	  –	  Negativa	  känslor	  antas	  spegla	  verkligheten	  
8. Skulle-‐	  och	  borde-‐	  tyranniet	  –	  Styras	  av	  irrationella	  idéer	  
9. Fördomar	  och	  etiketter	  –	  Sätta	  etiketter	  på	  sig	  själv	  eller	  andra	  i	  omgivningen	  
10. Personalisering	  –	  Ser	  sig	  själv	  som	  orsaken	  till	  en	  yttre	  händelse	  som	  ingen	  har	  

inflytande	  på	  
De	  begränsande	  tankarna	  riskerar	  att	  sätta	  fokus	  i	  det	  förgångna	  och	  inte	  i	  nuet	  menar	  
Green	  &	  Gallway	  (1986).	  Tankar	  som	  befinner	  sig	  i	  det	  förflutna	  tenderar	  att	  bli	  destruk-‐
tiva	  menar	  de.	  Även	  Railo	  (1992)	  menar	  att	  koncentrationen	  bör	  riktas	  utåt	  och	  framåt	  
och	  inte	  bakåt	  och	  inåt.	  

Green	  &	  Gallway	  (1986)	  menar	  också	  att	  det	  som	  de	  kallar	  för	  self1	  är	  begränsande	  
av	  potentialen.	  Om	  tankarna,	  däremot	  uttrycker	  din	  potential,	  är	  det	  self2.	  Green	  &	  
Gallway	  fortsätter	  med	  att	  skriva	  att	  self1	  även	  är	  en	  del	  av	  bruset	  som	  stör	  prestationen	  
och	  konstruerade	  följande	  ekvation	  P=p-‐i.	  Denna	  ekvation	  innebär	  att	  Prestationen(P)	  
inte	  kan	  bli	  bättre	  än	  vad	  resultatet	  av	  potentialen	  (p)	  minus	  bruset	  (i)(interference)	  blir	  
(a.a.).	  Feldenkrais	  (2006)	  kan	  också	  illustreras	  i	  en	  liknande	  ekvation:	  Prestat-‐
ion=motivation	  –	  motstridig	  motivation.	  Med	  detta	  menar	  han	  att	  vi	  har	  olika	  viljor,	  eller	  
motivationer.	  Den	  starkaste	  motivationen	  vinner	  men	  all	  motstridig motivation	  måste	  
dras	  av	  den	  slutgiltiga	  effekten.	  På	  samma	  vis	  kan	  motivationer	  som	  strävar	  i	  samma	  
riktning	  läggas	  ihop	  och	  förstärka	  det	  slutgiltiga	  resultatet	  (a.a.).	  Även	  Railo	  (1992)	  
använder	  sig	  av	  en	  ekvation	  men	  han	  menar	  att	  prestationen	  är	  resultatet	  av	  ambitionen	  
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och	  prestationsångesten.	  Han	  menar	  att	  ambitionen	  är	  allt	  det	  som	  strävar	  mot	  att	  vi	  ska	  
lyckas	  och	  prestationsångesten	  påminner	  om	  hur	  vi	  kan	  misslyckas.	  

Green	  &	  Gallway	  (1986)	  arbetar	  utifrån	  fyra	  principer	  där	  en	  av	  dessa	  innebär	  att	  få	  
en	  balans	  mellan	  vilja,	  medvetenhet	  och	  tillit.	  De	  menar	  alltså	  att	  viljan	  att	  lyckas	  är	  ett	  
problem.	  Fagéus	  (2013)	  skriver	  att	  rädslan	  för	  att	  misslyckas	  kan	  vara	  så	  stark	  att	  
chansen	  att	  lyckas	  även	  hämmas	  då	  musikern	  inte	  vågar	  ta	  risker	  för	  rädslan	  att	  spela	  
fel.	  Han	  menar	  precis	  som	  Green	  &	  Gallway	  (1986),	  att	  det	  inte	  är	  så	  allvarligt	  att	  miss-‐
lyckas:	  

When	  I	  try	  to	  succeed,	  I	  fail.	  When	  I’m	  given	  permission	  to	  fail,	  I	  succeed!	  
(Green	  &	  Gallway	  1986,	  s.	  46)	  	  

Tillåtelsen	  att	  misslyckas	  blir	  alltså	  ett	  vinnande	  koncept	  menar	  Green	  &	  Gallway	  
(1986).	  

Viljestyrka,	  menar	  Feldenkrais	  (2006),	  behövs	  bara	  när	  förmågan	  saknas.	  Han	  ser	  
hellre	  ett	  arbete	  som	  riktar	  sig	  till	  att	  ta	  fram	  de	  förmågor	  som	  döljer	  sig	  bakom	  motivat-‐
ionskonflikten	  än	  att	  träna	  viljan	  i	  sig.	  Dock	  menar	  Green	  &	  Gallway	  (1986)	  att	  viljan	  inte	  
endast	  är	  av	  ondo.	  De	  menar	  att	  viljan	  och	  målet	  är	  nära	  sammanknutna	  där	  viljan	  riktas	  
med	  hjälp	  av	  målet.	  Det	  är	  också	  viljan	  som	  ger	  energi	  för	  att	  nå	  målet	  (a.a.).	  Även	  Lejon-‐
clou	  &	  Lindberg	  (1996)	  menar	  att	  just	  viljan	  att	  nå	  målet	  är	  en	  nyckel	  för	  att	  faktiskt	  nå	  
målet.	  Lundeberg	  (1998)	  menar	  att	  den	  omedvetna	  tanken	  är	  10	  gånger	  snabbare	  än	  
den	  medvetna	  tanken.	  På	  samma	  sätt	  resonerar	  Feldenkrais	  (2006)	  då	  han	  menar	  att	  om	  
refleximpulsen	  strider	  mot	  en	  viljeimpuls	  når	  alltid	  refleximpulsen	  fram	  till	  muskeln	  
snabbast	  även	  om	  impulsen	  började	  samtidigt.	  Detta	  beror	  på	  att	  refleximpulsen	  tar	  
närmaste	  vägen	  (a.a.)	  alltså	  raka	  vägen	  via	  hjärnstammen	  och	  inte	  omvägen	  via	  hjärn-‐
barken	  (Havnesköld	  &	  Risholm	  Mothander,	  2009).	  Lundeberg	  (1998)	  menar	  att	  fantasin	  
inte	  nödvändigtvis	  alltid	  är	  positiv.	  Fantasin	  kan	  även	  vara	  inbillningar	  om	  misslyckan-‐
den	  och	  fel	  och	  då	  går	  dessa	  lika	  fort	  som	  de	  omedvetna	  tankarna	  och	  missen	  är	  ett	  
faktum.	  Därför	  menar	  Lundeberg	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  all	  fantasi	  också	  är	  riktad	  mot	  
målet.	  Han	  menar	  också	  att	  vi	  måste	  tillåtas	  att	  misslyckas	  precis	  som	  Green	  &	  Gallway	  
(1986)	  skriver.	  Misslyckanden	  enligt	  Uneståhl	  &	  Schills	  (2012)	  mening	  existerar	  inte,	  då	  
misslyckandet	  ger	  upphov	  till	  bra	  feedback.	  Även	  Lejonclou	  &	  Lindberg	  (1996)	  anser	  
detta	  och	  menar	  att	  misslyckandet	  ska	  granskas	  och	  sedan	  glömmas	  bort	  skriver	  Lejon-‐
clou	  &	  Lindberg.	  De	  fortsätter	  med	  att	  ett	  misslyckande	  endast	  är	  en	  subjektiv	  bedöm-‐
ning	  av	  en	  händelse	  och	  alltså	  inget	  faktum.	  Detta	  liknar	  Lundebergs	  (1998)	  vis	  att	  se	  på	  
värderingar.	  Han	  menar	  att	  värdering	  är	  något	  vi	  sätter	  ett	  värde	  på,	  ett	  värde	  jämt	  emot	  
ens	  eget	  förhållande	  till	  ämnet.	  Misslyckandet	  är	  alltså	  alltid	  subjektivt.	  Uneståhl	  &	  Schill	  
(2012)	  menar	  att,	  efter	  en	  motgång,	  inte	  värdera	  utan	  bara	  utforska	  situationen.	  Lunde-‐
berg	  (1998)	  menar	  att	  värderingen	  bör	  ske	  först	  efter	  prestationen.	  Så	  kallade	  reflex-‐
värderingar	  tar	  tid,	  utrymme	  och	  skapar	  negativa	  tankar	  under	  framträdandet.	  Green	  &	  
Gallway	  (1986)	  menar	  att	  problematiska	  ställen	  närmas	  med	  icke	  värderande	  frågor	  och	  
låter	  sedan	  eleven	  utforska	  lösningen	  precis	  som	  Feldenkrais	  (2006)	  skriver.	  

Negationer	  är	  ytterligare	  något	  som	  ska	  undvikas	  i	  tankar	  och	  i	  kommunikation	  an-‐
ser	  Lundeberg	  (1998).	  Railo	  (1992)	  menar	  att	  vi	  associerar	  till	  ett	  fenomen	  oavsett	  om	  
vi	  sätter	  dit	  ordet	  ”inte”	  eller	  ej.	  Railo	  (1992)	  skriver	  vidare	  att	  om	  man	  riktar	  sin	  upp-‐
märksamhet	  till	  allt	  som	  är	  fel,	  riskerar	  man	  att	  fortsätta	  lära	  in	  fel.	  Även	  Fagéus	  (2013)	  
är	  inne	  på	  denna	  linje	  men	  menar	  att	  genom	  säga	  att	  något	  är	  fel	  och,	  gör	  inte	  så,	  är	  
risken	  att	  eleven	  istället	  känner	  sig	  fel.	  
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2.6	  Mål,	  framtidsvision	  och	  energigenererare	  
Målet	  i	  den	  mentala	  träningen	  jämfört	  med	  coachning	  är	  att	  syftet	  med	  målet	  i	  den	  
mentala	  träningen	  är	  att	  generera	  energi	  vilket	  innebär	  att	  målet	  kan	  vara	  en	  dröm	  och	  
möjligtvis	  onåbart	  menar	  Uneståhl	  &	  Schill	  (2012)	  medan	  målet	  i	  coachning	  ska	  vara	  
nåbart	  och	  vara	  förankrat	  i	  verkligheten	  för	  att	  vara	  konstruktivt	  (Uneståhl	  &	  Schill	  
2012),	  precis	  som	  i	  den	  kognitiva	  coachningen	  (Oestrich	  &	  Johansen	  2007).	  Railo	  (1992)	  
menar	  att	  målet	  ska	  vara	  möjligt	  att	  nå	  men	  målet	  ska	  vara	  tillräckligt	  högt.	  Ett	  allt	  för	  
högt	  satt	  mål	  kan,	  om	  det	  vill	  sig	  illa,	  bli	  ett	  tvång,	  menar	  han.	  För	  höga	  mål	  anser	  Lejon-‐
clou	  &	  Lindberg	  (1996)	  kan	  leda	  till	  misslyckanden	  och	  försämrat	  självförtroende	  och	  
menar	  att	  målet	  ska	  delas	  upp	  i	  mindre	  steg.	  Även	  Green	  &	  Gallway	  (1986)	  anser	  att	  
målet	  ska	  vara	  möjligt	  att	  nå	  och	  på	  ett	  liknande	  sätt	  som	  Lejonclou	  &	  Lindberg	  (1996)	  
menar	  Green	  &	  Gallway	  (1986)	  att	  målet	  inte	  endast	  är	  ett	  övergripande	  mål	  utan	  det	  
ska	  sättas	  ett	  mål	  för	  varje	  område.	  Det	  kan	  vara	  känslomässiga	  mål	  eller	  ett	  mål	  för	  
nästa	  stycke	  mm.	  Det	  är	  också	  målen	  som	  riktar	  viljan	  i	  målets	  riktning	  och	  tar	  besluten	  
som	  för	  en	  närmare	  målet	  (a.a.).	  Målet	  är	  det	  som	  sätter	  riktningen	  på	  processen	  anser	  
även	  Oestrich	  &	  Johansen	  (2007)	  och	  det	  är	  ingen	  idé	  att	  inleda	  coachningsprocessen	  
förrän	  dess	  ett	  konkret	  mål	  satts	  upp	  och	  accepterats	  av	  den	  coachade.	  Om	  motivation	  
inte	  kan	  väckas	  av	  målet	  är	  målet	  fel	  anser	  de.	  Det	  är	  dock	  tilliten	  till	  sig	  själv	  som	  ger	  
möjligheten	  att	  uppfylla	  och	  genomföra	  målen	  menar	  Green	  &	  Gallway	  (1986).	  Tillräck-‐
ligt	  höga	  mål	  definierar	  Railo	  (1992)	  genom	  att	  dela	  upp	  målsättningen	  i	  tre	  nivåer:	  

1. Barriärbrytande	  mål	  –	  ger	  motivation	  för	  att	  inte	  sluta	  vid	  det	  realistiska	  målet	  
2. Realistiska	  arbetsmål	  –	  ett	  mål	  som	  kan	  nås	  men	  ännu	  inte	  gjorts	  
3. Trygghetsmål	  –	  ett	  mål	  som	  man	  oftast	  klarar	  och	  är	  nöjd	  med	  
Railo	  (1992)	  anser	  att,	  utöver	  teknik,	  finns	  det	  tre	  faktorer	  som	  påverkar	  prestat-‐

ionen:	  tankar,	  känslor	  och	  psykisk	  energi.	  Press	  kan	  vara	  ett	  sätt	  att	  skapa	  psykisk	  
energi	  menar	  han.	  Han	  fortsätter	  med	  att	  skriva	  att	  press	  på	  sig	  själv,	  som	  utövare,	  inför	  
prestationen,	  kan	  bidra	  med	  positiv	  psykisk	  energi.	  Railo	  menar	  även	  att	  en	  del	  preste-‐
rar	  bäst	  under	  hård	  press	  men	  påpekar	  också	  att	  andra	  faller	  helt	  samman.	  Han	  gör	  här	  
skillnad	  på	  inre	  och	  yttre	  press.	  Den	  yttre	  pressen	  kan	  bli	  en	  börda	  och	  då	  istället	  ta	  
energi	  istället	  för	  att	  generera	  energi.	  Det	  måste	  finnas	  en	  balans	  mellan	  inre	  och	  yttre	  
press	  men	  han	  anser	  att	  press	  måste	  finnas	  för	  att	  kunna	  prestera	  riktigt	  bra.	  Railo	  har	  
därför	  en	  gyllene	  regel:	  ju	  mer	  yttre	  press	  det	  finns	  ju	  mindre	  inre	  press	  kan	  man	  ha,	  och	  
tvärtom:	  ju	  mindre	  yttre	  press	  det	  finns	  ju	  mer	  inre	  press	  måste	  det	  finnas.	  Genom	  
träning	  finns	  en	  möjlighet	  att	  träna	  upp	  den	  psykiska	  energin.	  Det	  görs	  genom	  att	  utsätta	  
sig	  för,	  och	  utmana	  sig	  i	  pressade	  situationer.	  För	  att	  klara	  av	  utmaningen	  krävs	  dock	  att	  
det	  finns	  en	  trygg	  grund	  att	  stå	  på	  menar	  Railo.	  Denna	  grund	  byggs	  genom	  avslappning	  
och	  affirmationer.	  Även	  om	  pressen	  är	  på	  en	  bra	  nivå	  kan	  energin	  detta	  genererar	  
användas	  på	  ett	  dåligt	  sätt,	  skriver	  Railo.	  Nervositet	  och	  ett	  för	  stort	  allvar	  till	  prestat-‐
ionen	  är	  två	  sådana	  energislukare	  menar	  han.	  

Uneståhl	  &	  Schill	  (2012)	  menar	  att	  genom	  att	  förvänta	  sig	  framgång	  och	  våga	  visa	  
detta	  skapas	  energi.	  Även	  Railo	  (1992)	  menar	  att	  se	  sig	  vinna	  är	  en	  annan	  sak	  än	  att	  se	  
sig	  som	  en	  vinnare.	  	  

2.7	  Frågan	  och	  reflektionen	  som	  verktyg	  i	  motgång	  och	  medgång	  
Uneståhl	  &	  Schill	  (2012)	  menar	  att	  den	  coachande	  frågan	  ska	  vara	  en	  öppen,	  kort,	  rak	  
och	  utforskande	  fråga.	  Det	  vill	  säga	  att	  svaret	  ska	  inte	  kunna	  vara	  ja	  eller	  nej.	  Detta	  ger	  
reflekterande	  och	  beskrivande	  svar	  och	  skapar	  medvetenhet	  om	  prestationen.	  Vad,	  var,	  
när,	  vem,	  vilka	  och	  hur	  menar	  Uneståhl	  &	  Schill	  är	  bra	  frågor	  och	  de	  menar	  att	  försiktig-‐
het	  bör	  beaktas	  när	  det	  gäller	  frågan	  varför,	  då	  denna	  kan	  uppfattas	  ifrågasättande.	  
Oestrich	  &	  Johansen	  (2007)	  använder	  sig	  också	  av	  utforskande	  frågor	  och	  i	  synnerhet	  
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för	  reflektion,	  precis	  som	  Fagéus	  (2013).	  Frågorna	  används	  för	  att	  identifiera,	  acceptera	  
och	  förstå	  problem	  samt	  dess	  konsekvenser	  (Oestrich	  &	  Johansen	  2007).	  Green	  &	  
Gallway	  (1986)	  menar	  att	  denna	  typ	  av	  frågor	  kan	  vara	  svåra	  för	  elever	  att	  hantera	  då	  
skolväsendet	  inte	  är	  uppbyggt	  på	  detta	  vis,	  men	  de	  menar	  ändå	  att	  de	  utforskande	  
frågorna	  är	  att	  föredra.	  Skolan	  är	  idag	  ofta	  uppbyggd	  på	  instruktioner	  och	  detta,	  menar	  
Green	  &	  Gallway,	  ger	  läraren	  kontroll,	  men	  det	  skapar	  också	  en	  beroendeställning	  
mellan	  lärare	  och	  elev	  där	  eleven	  inte	  behöver	  ta	  ansvar	  för	  sina	  handlingar	  och	  detta	  
kan	  leda	  till	  att	  eleven,	  i	  längden,	  inte	  klarar	  av	  att	  lösa	  problem	  på	  egen	  hand	  när	  lära-‐
ren	  inte	  längre	  finns	  tillgänglig	  (a.a.).	  Kunskaper	  och	  insikter	  förmedlas	  bäst	  med	  hjälp	  
av	  genuint	  engagemang	  i	  frågor	  och	  utmaningar	  och	  inte	  med	  hjälp	  av	  instruktioner	  
menar	  Fagéus	  (2013).	  Feldenkrais	  (2006),	  precis	  som	  Fagéus	  (2013),	  avfärdar	  alla	  
mästar-‐lärlings	  metoder.	  Genom	  att	  lära	  med	  hjälp	  av	  medvetenhet	  och	  erfarenhet	  blir	  
inlärningen	  mer	  långsiktig	  och	  eleven	  blir	  mer	  självständig	  och	  inte	  lika	  beroende	  av	  sin	  
lärare.	  Eleven	  kan	  lära	  sig	  själv	  (Green	  &	  Gallway	  1986).	  Green	  &	  Gallway	  skriver	  vidare	  
att	  det	  går	  lättare	  att	  lära	  sig	  genom	  erfarenhet,	  upplevelse	  och	  genom	  sinnena	  (synen,	  
hörseln,	  känseln	  och	  lukten)	  än	  att	  lära	  med	  hjälp	  av	  instruktioner	  och	  om	  instruktioner	  
ges	  handlar	  de	  aldrig	  om	  rätt	  och	  fel.	  Enligt	  deras	  tillvägagångssätt	  utgår	  heller	  aldrig	  
instruktionerna	  från	  ett	  antal	  steg	  som	  måste	  genomföras	  för	  att	  komma	  vidare	  och	  som	  
är	  svåra	  att	  komma	  ihåg	  och	  lätta	  att	  blanda	  ihop	  (a.a.).	  Feldenkrais	  (2006)	  skriver	  också	  
att	  den	  mest	  effektiva	  inlärningen	  inte	  sker	  verbalt	  utan	  bygger	  på	  praktik,	  erfarenhet	  
och	  aktivitet.	  Fagéus	  (2013)	  anser	  att	  om	  eleven	  får	  möjlighet	  att	  lära	  sig	  själv,	  engage-‐
ras	  hela	  individen	  och	  blir	  mer	  ansvarig	  för	  sina	  handlingar.	  Green	  &	  Gallway	  (1986)	  
menar	  att	  leken	  och	  tillfällena	  att	  spela	  med	  andra	  och	  för	  andra	  är	  ovärderliga	  (a.a.),	  
vilket	  även	  Fagéus	  (2013)	  gör.	  Även	  Railo	  (1992)	  trycker	  hårt	  på	  detta,	  att	  de	  bästa	  
resultaten	  åstadkommes	  i	  glädje.	  Tävling	  och	  prestation,	  menar	  Fagéus	  (2013),	  inte	  är	  
det	  som	  stöds	  av	  människans	  innersta	  längtan	  och	  fortsätter	  med	  att	  påpeka	  att	  musiken	  
ska	  upplevas	  inte	  vägas	  eller	  mätas.	  Genom	  de	  ständigt	  närvarande	  bedömningsskalorna	  
riskerar	  eleven	  att	  fokusera	  allt	  för	  mycket	  på	  vad	  andra	  anser	  vara	  bra.	  Om	  framgång	  
mäts	  på	  detta	  vis	  och	  med	  beröm	  och	  kritik	  kommer	  eleven	  ständigt	  att	  plågas	  av	  ångest	  
menar	  Fagéus.	  

Fagéus	  (2013)	  delar	  upp	  övningar	  i	  tre	  delar	  för	  att	  belysa	  de	  olika	  aspekterna	  av	  
musiken.	  Han	  kallar	  dessa	  tre	  delar	  för	  övningsrummet,	  masterclass	  och	  konsert	  och	  ger	  
dem	  tre	  fysiska	  platser	  i	  rummet.	  Fagéus	  menar	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  balans	  mellan	  
det	  andliga	  i	  musiken	  och	  det	  tekniska	  och	  teoretiska	  och	  har	  därför	  lagt	  upp	  en	  metod	  
som	  han	  kallar	  för	  60/40	  principen.	  Principen	  går	  ut	  på	  att	  60	  %	  är	  tekniskt	  kunnande	  
och	  noter	  mm.,	  medan	  40	  %	  är	  det	  som	  sker	  mellan	  musikerna	  på	  scen	  eller	  jämt	  emot	  
publiken	  mm.	  Fagéus	  anser	  också	  att	  lärare	  måste	  beakta	  en	  pedagogisk	  varsamhet.	  Att	  
vara	  alltför	  brysk	  i	  vissa	  situationer	  kan	  vara	  förödande	  för	  en	  del	  elever	  och	  Fagéus	  
menar	  att	  det	  då	  finns	  en	  risk	  att	  vi	  får	  hårdhudade	  och	  tuffa	  musiker	  (a.a.).	  Railo	  (1992)	  
menar	  i	  likhet	  med	  detta	  att	  det	  som	  han	  kallar	  den	  amerikanska	  modellen	  också	  har	  
sina	  svagheter.	  Railo	  anser	  att	  vi	  ska	  bejaka	  det	  som	  är	  starkt	  i	  vår	  kultur,	  så	  som	  pionjä-‐
randa	  och	  driftighet,	  ansvar	  för	  kollektivet	  och	  trygghet.	  

Oestrich	  &	  Johansen	  (2007)	  menar	  att	  en	  persons	  genomsnittliga	  känslor	  inte	  änd-‐
ras	  särskilt	  mycket.	  En	  persons	  humör	  återgår	  alltid	  till	  en	  baslinje.	  Baslinjen	  kan	  ändras	  
till	  det	  sämre	  genom	  att	  negativa	  tankar	  får	  fäste.	  Men	  det	  kan	  också	  fungera	  på	  samma	  
vis	  åt	  andra	  hållet.	  Med	  hjälp	  av	  den	  kognitiva	  förmågan,	  att	  kunna	  tänka	  på	  vad	  man	  
tänker	  på,	  det	  vill	  säga	  reflektera,	  kan	  man	  bli	  medveten	  om	  tankeprocesser	  och	  deras	  
natur	  och	  därigenom	  förändra	  sina	  tankar	  och	  känslor.	  Den	  kognitiva	  coachningens	  
process,	  som	  presenteras	  av	  Oestrich	  &	  Johansen,	  bygger	  alltså	  på	  analys	  och	  reflektion.	  
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Uneståhl	  &	  Schill	  (2012)	  använder	  sig	  inte	  alls	  av	  analys	  av	  situationer	  utan	  reflektion	  
för	  att	  därigenom	  finna	  nya	  perspektiv.	  Railo	  (1992)	  menar	  att	  det	  i	  ett	  avslappnat	  läge	  
finns	  möjlighet	  att,	  steg	  för	  steg,	  gå	  igenom	  prestationen.	  	  

I	  Uneståhl	  &	  Schills	  (2012)	  mening	  är	  det	  ansvar	  och	  medvetenhet	  som	  är	  de	  två	  
nyckelorden	  för	  ett	  lyckat	  mentalt	  arbete.	  Även	  Fagéus	  (2013)	  menar	  att	  ta	  ansvar	  för	  
sina	  egna	  känslor,	  upplevelser	  och	  val	  är	  nödvändigt	  för	  att	  förstå	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  
påverka	  sin	  situation.	  Feldenkrais	  (2006)	  menar	  att	  det	  slutgiltiga	  resultatet	  för	  eleven	  
ska,	  genom	  utövarens	  medvetenhet	  om	  onödiga	  spänningar,	  ha	  stor	  förmåga	  att	  i	  alla	  
lägen	  kunna	  anpassa	  sig	  på	  bästa	  tänkbara	  vis	  efter	  situationen.	  	  

De	  rörelser	  som	  är	  utförda	  på	  optimalt	  sätt	  menar	  Feldenkrais	  (2006)	  även	  ser	  lätta	  
ut	  oavsett	  den	  faktiska	  ansträngningen.	  Green	  &	  Gallway	  (1986)	  anser	  att	  man	  kan	  lära	  
mycket	  genom	  att	  iaktta	  och	  härma	  en	  mästare	  som	  smittar	  med	  sin	  lätthet	  och	  sitt	  
självförtroende.	  Fagéus	  (2013)	  pålyser	  också	  fördelarna	  med	  att	  man	  ska	  lära	  av	  
varandra.	  Både	  Green	  &	  Gallway	  (1986)	  och	  Feldenkrais	  (2006)	  menar	  att	  symbolspråk	  
och	  liknelser	  kan	  hjälpa	  elever	  att	  skapa	  medvetenhet	  och	  ta	  sig	  igenom	  problematiska	  
partier.	  

Enligt	  Feldenkraispedagogiken	  kan	  prestationsproblem	  inte	  avhjälpas	  med	  vilje-‐
mässig	  kraftansträngning	  utan	  via	  analys,	  reflektion	  och	  induktion.	  Det	  är	  följande	  tre	  
frågor	  som	  Feldenkraispedagogen,	  ställer	  till	  sig	  själv	  i	  det	  fysiska	  arbetet.	  Undersö-‐
kande,	  som	  ger	  svar	  på	  hur	  elevens	  muskler	  och	  skelett	  deltar	  i	  rörelser,	  följande,	  som	  
följer	  elevens	  lättaste	  rörelse	  och	  ledande,	  som	  introducerar	  den	  nya	  rörelsen	  för	  eleven.	  
Dessa	  frågor	  underdelas	  i	  sin	  tur	  med	  följande	  fyra	  frågor:	  begränsande,	  jämförande,	  
integrerande	  och	  positionerande	  (Jan	  Grönholm,	  1996).	  I	  stället	  för	  induktion	  använder	  
sig	  den	  kognitiva	  coachningen	  av	  konsolidering,	  vilket	  innebär	  att	  för	  att	  verkligen	  ha	  
tillgodogjort	  sig	  coachningen	  måste	  man	  omsätta	  coachningen	  till	  praktik	  och	  kunna	  
dela	  med	  sig	  av	  kunskapen	  och	  diskuterar	  erfarenheter	  (Oestrich	  &	  Johansen	  2007).	  
Fagéus	  (2013)	  menar	  att	  lärare	  och	  föräldrar	  kan	  lära	  ut	  sitt	  vetande	  men	  att	  förståelsen	  
måste	  var	  och	  en	  tillägna	  sig	  på	  egen	  hand	  och	  detta	  menar	  jag	  går	  i	  samma	  linje	  som	  
tidigare	  begrepp.	  

2.8	  Prestationen,	  Självförtroendet	  och	  motivationen	  
Lejonclou	  &	  Lindberg	  (1996)	  definierar	  självförtroende	  som	  alla	  de	  bilder	  vi	  har	  av	  oss	  
själva	  och	  skapas	  av	  våra	  tidigare	  upplevelser	  och	  erfarenheter	  och	  att	  detta	  kan	  inte	  
förändras	  med	  intellekt	  och	  vilja	  utan	  bara	  genom	  nya	  upplevelser.	  Railo	  (1992)	  menar	  
att	  ett	  gott	  självförtroende	  innehåller	  tre	  delar:	  acceptans	  till	  sig	  själv,	  tro	  på	  sina	  resur-‐
ser	  samt	  trygghet	  i	  sig	  själv.	  Tilliten,	  skriver	  Green	  &	  Gallway	  (1986),	  handlar	  just	  om	  
tron	  på	  sig	  själv	  och	  sina	  resurser	  samt	  att	  man	  besitter	  en	  kunskap	  samt	  något	  som	  
andra	  bör	  få	  ta	  del	  av	  och	  uppleva.	  

Uneståhl	  &	  Schill	  (2012)	  ser	  ett	  nära	  samarbete	  mellan	  coachning	  och	  mental	  trä-‐
ning	  då	  de,	  på	  ett	  mycket	  fördelaktigt	  sätt,	  kompletterar	  varandra.	  Coachningen	  bidrar	  
med	  att	  finna	  inneboende	  resurser	  och	  den	  potential	  som	  redan	  besitts,	  både	  personligt	  
och	  i	  grupper,	  medan	  den	  mentala	  träningen	  går	  ut	  på	  att	  vidareutveckla	  de	  inneboende	  
resurserna	  (a.a.).	  Även	  den	  kognitiva	  coachningen	  delas	  ofta	  upp	  i	  två	  aspekter,	  ångest-‐
reducerande	  metoder	  samt	  uppbyggande	  metoder	  (Oestrich	  &	  Johansen	  2007).	  Samar-‐
betet	  mellan	  coachningen	  och	  den	  mentala	  träningen	  bidrar	  också	  till	  en	  bredare	  stra-‐
tegi	  som	  omfattar	  ett	  vidare	  spektra	  av	  prestation,	  resursanvändning,	  resursupptäckt	  
och	  resursutveckling	  (Uneståhl	  &	  Schill	  2012).	  Detta	  nära	  samarbete	  kommer	  väl	  till	  
användning	  vid	  arbetet	  med	  självförtroendet	  menar	  Uneståhl	  &	  Schill	  som	  skiljer	  på	  
självförtroende	  och	  självkänsla.	  De	  menar	  att	  coachningen	  kan	  arbeta	  med	  självförtro-‐
endet	  men	  har	  ingen	  möjlighet	  att	  jobba	  med	  självkänslan	  där	  istället	  den	  mentala	  
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träningen	  kommer	  in	  i	  bilden.	  Railo	  (1992)	  delar	  också	  upp	  självförtroendet	  i	  två	  
aspekter,	  ett	  generellt	  självförtroende	  och	  ett	  specifikt	  självförtroende.	  Det	  generella	  
självförtroendet	  tar	  sin	  form	  under	  uppfostran	  och	  relationerna	  till	  barndomsvänner.	  
Det	  specifika	  självförtroendet	  byggs	  upp	  av	  senare	  erfarenheter	  och	  kan	  vara	  på	  betyd-‐
ligt	  smalare	  område	  än	  det	  generella	  självförtroendet.	  Railo	  menar	  också	  att	  den	  ena	  
aspekten	  av	  självförtroendet	  kan	  vara	  gott	  medan	  den	  andra	  aspekten,	  samtidigt,	  kan	  
vara	  dåligt.	  Människor	  tenderar	  ibland	  att	  blanda	  ihop	  prestationen	  med	  personen	  
menar	  Lundeberg	  (1998).	  Resultatet	  av	  detta	  blir	  att	  när	  prestationen	  är	  god,	  har	  pre-‐
stationen	  integritet	  och	  är	  starka,	  medan	  om	  prestationen	  inte	  når	  upp	  till	  förväntning-‐
arna	  drabbas	  personen	  av	  en	  känsla	  av	  att	  vara	  värdelös	  (a.a.).	  Lejonclou	  &	  Lindberg	  
(1996)	  menar	  att	  ett	  dåligt	  självförtroende	  för	  oförberedda	  situationer	  kan	  gradvis	  
försvinna	  allteftersom	  vi	  utsetts	  för	  dem.	  Detta	  kan	  liknas	  med	  den	  kognitiva	  coachning-‐
ens	  exponering	  (Oestrich	  &	  Johansen	  2007)	  och	  Railos	  (1992)	  utmanande	  inställning	  till	  
press	  för	  att	  skapa	  mental	  energi.	  	  

2.9	  Förbindelsen	  mellan	  sinne	  och	  kropp	  
Våra	  känslor	  påverkas	  av	  det	  vi	  innerst	  inne	  tänker.	  Hela	  vårt	  system	  påverkas	  av	  våra	  
tankar,	  inte	  bara	  känslorna,	  menar	  Oestrich	  &	  Johansen	  (2007).	  Immunförsvaret	  är	  nära	  
sammanbundet	  med	  cellerna	  i	  vårt	  nervsystem.	  De	  menar	  att	  det	  finns	  en	  nära	  samman-‐
koppling	  mellan	  immunförsvaret	  och	  nervsystemet,	  kroppen	  och	  sinnet.	  Den	  kognitiva	  
coachningen	  bygger	  på	  följande	  fyra	  områden:	  beteende,	  tankar,	  känslor	  och	  kropp	  
(a.a.).	  Railo	  (1992)	  ser	  en	  relation	  mellan	  prestationen	  och	  den	  mentala	  toleransen.	  ”…	  
det	  är	  mycket	  svårt	  att	  prestera	  bättre	  än	  vad	  ditt	  mentala	  tillåter	  dig	  att	  prestera.”	  
(Railo	  1992,	  s.24).	  Feldenkraispedagogiken	  tillhör	  den	  somatiska	  pedagogiken,	  vilket	  
innebär	  att	  man	  ser	  kroppen	  och	  sinnet	  som	  starkt	  sammanknutna	  (Grönholm	  1996).	  
Det	  finns	  en	  psyko-‐fysisk	  aspekt	  som	  innebär	  att	  arbete	  med	  det	  ena	  påverkar	  det	  andra	  
och	  tvärtom	  (a.a.)	  precis	  som	  Oestrich	  &	  Johansen	  (2007)	  menar,	  som	  går	  vidare	  med	  att	  
man	  gör	  bäst	  i	  att	  uppmärksamma	  och	  acceptera	  existensen	  av	  både	  kroppen	  och	  sinnet	  
(a.a.).	  Resultatet	  av	  den	  somatiska	  pedagogiken	  är	  att	  utgångspunkten	  hela	  tiden	  är	  
eleven	  (Grönholm	  1996),	  precis	  som	  Green	  &	  Gallway	  (1986)	  också	  menar	  är	  en	  bra	  
utgångspunkt	  både	  för	  elev	  och	  lärare.	  Feldenkrais	  (2006)	  menar	  att	  man	  inte	  kan	  
behandla	  endast	  det	  fysiska	  eller	  endast	  det	  psykiska.	  Feldenkrais	  menar	  att	  det	  bara	  
handlar	  om	  vad	  som	  behandlas	  mest	  direkt.	  Dock	  menar	  Grönholm	  (1996),	  som	  har	  en	  
mer	  fysisk	  inställning	  till	  Feldenkraispedagogiken,	  att	  metoden	  jobbar	  med	  kroppen	  och	  
etablerar	  rörelsen	  genom	  hela	  skelettet	  så	  att	  muskeln	  kan	  få	  vila	  och	  hämta	  kraft	  ur	  de	  
större	  musklerna.	  Feldenkrais	  (2006)	  menar	  att	  fysiska	  problem	  inte	  nödvändigtvis	  
sitter	  i	  muskeln	  utan	  snarare	  i	  nervsystemet.	  Det	  är	  alltså	  hjärnans	  kontroll	  över	  mus-‐
keln	  som	  Feldenkraispedagoger	  jobbar	  med	  (a.a.).	  

2.10	  Teoretiskt	  perspektiv	  –	  Ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  
Det	  sociokulturella	  perspektivet	  lämpar	  sig	  väl	  för	  detta	  arbete	  då	  det	  sociokulturella	  
perspektivet	  bearbetar	  både	  inlärningspsykologi	  såväl	  som	  utvecklingspsykologi	  (Säljö	  
2010).	  Han	  menar	  att	  lärandet	  sker	  i	  interaktion	  mellan	  människor	  och	  att	  lärande	  är	  en	  
möjlighet	  i	  all	  mänsklig	  verksamhet.	  Denna	  sociala	  inlärning,	  menar	  Säljö,	  innefattar	  en	  
pedagogik	  mycket	  mer	  effektiv	  än	  den	  som	  används	  i	  det	  organiserade	  lärandet.	  Lärande	  
är	  situerat	  och	  hänvisar,	  i	  sin	  tur,	  till	  Leontievs	  tredelning	  av	  det	  situerade	  handlandet:	  

• Verksamhetssystem	  –	  kollektiv	  varaktig	  verksamhet	  
• Handling	  –	  målorienterad	  individuell	  aktivitet	  
• Operation	  –	  rutinmässiga	  delkomponenter	  

Lärandet	  sker	  inte	  heller	  bara	  individuellt,	  utan	  även	  i	  grupper	  och	  kollektiv	  (a.a.):	  
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Att	  inte	  förstå	  eller	  ständigt	  misslyckas	  formar	  med	  all	  sannolikhet	  människor	  
i	  samma	  utsträckning	  som	  mer	  positiva	  erfarenheter.	  Helt	  säkert	  lär	  sig	  den	  
elev	  som	  ständigt	  misslyckas	  i	  skolsammanhang	  ändå	  en	  hel	  del	  om	  hur	  
världen	  fungerar	  och	  inte	  minst	  om	  sin	  egen	  förmåga.	  (Säljö	  2010	  s.	  12)	  

Jag	  tolkar	  detta	  som	  oavsett	  om	  du	  har	  goda	  eller	  dåliga	  betyg	  i	  skolan	  lär	  sig	  eleverna	  
lika	  mycket	  om	  livet	  dock	  kanske	  denna	  kunskap	  ser	  helt	  olika	  ut.	  Frågan	  är	  alltså	  inte	  
hur	  man	  lär	  utan	  vad	  man	  lär.	  Säljö	  (2010)	  bekräftar	  denna	  tolkning	  med	  att	  anse	  att	  
skolan	  i	  dag	  har	  en	  imponerande	  nivå	  i	  form	  av	  skapandet	  av	  kunskaper,	  men	  det	  skapas	  
i	  skuggan	  av	  detta	  även	  svårigheter	  att	  lära	  och	  förstå.	  Människan	  är	  i	  alla	  lägen	  lärande	  
vilket	  med	  föregående	  resonemang	  som	  bakgrund	  inte	  alltid	  är	  till	  godo:	  	  

Människor	  kan	  inte	  undvika	  att	  lära,	  och	  deltagande	  i	  olika	  former	  av	  
verksamheter	  ger	  människor	  erfarenhet	  som	  de	  –	  på	  gott	  och	  ont	  –	  tar	  med	  
sig.	  (Säljö	  2010,	  s.	  235)	  

Säljö	  menar	  att	  människan	  även	  lär	  destruktiva	  kunskaper	  på	  samma	  vis.	  Detta	  är	  en	  
följd	  av	  dekontextualiseringen	  av	  lärandet	  menar	  Säljö.	  Dock	  är	  detta	  samtidigt	  en	  
nödvändighet	  för	  det	  mycket	  avancerade	  kunskapssamhälle	  vi	  lever	  i	  idag	  (a.a.).	  

I	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  menar	  Säljö	  att	  vi	  använder	  oss	  av	  vissa	  verktyg	  och	  
redskap.	  Dessa	  redskap	  och	  verktyg	  är	  både	  intellektuella	  och	  fysiska	  och	  används	  för	  
att	  bearbeta	  omvärld	  och	  våra	  förehavanden	  och	  utvecklas	  för	  den	  samtid	  och	  kultur	  vi	  
lever	  i.	  Redskapen	  och	  verktygen	  innehåller	  tidigare	  generationers	  kunskaper	  och	  
erfarenheter	  men	  utvecklas	  för	  att	  passa	  i	  dagens	  samvaro	  (a.a.):	  

De	  redskap	  som	  ingår	  i	  kulturen	  är	  …	  vanligtvis	  både	  intellektuella	  och	  
praktiska	  till	  sin	  natur	  (och	  inte	  antingen	  eller).	  Det	  abstrakta	  och	  det	  
konkreta	  går	  hand	  i	  hand	  och	  de	  lever	  inte	  separata	  liv	  som	  de	  kan	  uppfattas	  
göra	  i	  en	  formell	  utbildning.	  (Säljö	  2010,	  s.	  22)	  

Säljö	  (2010)	  menar	  att	  om	  man	  ska	  studera	  lärandet	  i	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  
måste	  man	  uppmärksamma	  följande	  tre	  olika	  men	  samverkande	  punkter:	  

1. Utveckling	  och	  användning	  av	  intellektuella	  redskap	  
2. Utveckling	  och	  användning	  av	  fysiska	  redskap	  
3. Kommunikation	  och	  olika	  sätt	  människor	  interagerar	  

Säljö	  menar	  att	  kunskap	  tenderar	  att	  förmedlas	  till	  en	  enskild	  individ	  som	  ska,	  som	  Säljö	  
uttrycker	  det,	  få	  in	  kunskapen	  i	  huvudet.	  Historiskt	  har	  lärandet	  skett	  enkelriktat	  och	  
lärandet	  blev	  en	  passiv	  konsumtion	  och	  utan	  att	  kunskapen	  approprieras,	  menar	  Säljö.	  
Han	  anser	  också	  att	  skolan	  genom	  historien	  skiljt	  på	  form	  och	  innehåll	  och	  åstadkommit	  
en	  ”dualisering”	  av	  människan.	  Resultatet	  av	  detta	  blir	  en	  föreställd	  sann	  kunskap	  till	  
skillnad	  från	  kunskapen	  som	  skapas	  av	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  där	  kunskapen	  är	  
resultatet	  av	  en	  kamp,	  och	  ett	  resultat	  av	  ett	  aktivt	  engagemang.	  Det	  sociokulturella	  
perspektivet	  utesluter	  ingen	  kunskap	  och	  låter	  flera	  sanningar	  existera	  parallellt	  (a.a.).	  

Säljö	  menar	  att	  det	  finns	  en	  primär	  och	  sekundär	  socialisationsperiod,	  där	  den	  pri-‐
mära	  socialisationen	  görs	  i	  familjen.	  Barnet	  lär	  sig	  där	  språk,	  spelregler,	  hänsynstagande	  
och	  hur	  man	  för	  sig	  i	  sociala	  relationer.	  Den	  sekundära	  socialisationen	  sker	  i	  skolan	  och	  
andra	  institutionsmiljöer,	  där	  lärandet	  har	  blivit	  dekontextualiserat	  (a.a.).	  	  
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3.	  Metodologi	  och	  metod	  
I	   detta	   avsnitt	   redovisas	   val	   av	  metod	   och	   bakomliggande	   teorier,	   samt	   dess	   för-‐	   och	  
nackdelar.	  Jag	  behandlar	  också	  urval,	  genomförande,	  etik	  samt	  tillförlitlighet	  och	  giltig-‐
het	  här.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Då	  studien	  syftar	  till	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  strategier	  musikpedagoger	  använder	  sig	  av	  i	  
sin	  undervisning,	  har	  jag	  funnit	  det	  rimligt	  att	  genomföra	  intervjuer	  med	  musikpedago-‐
ger	  som	  uttryckligen	  använder	  sig	  av	  någon	  mental	  träningsmetod	  för	  att	  hjälpa	  elever-‐
na	  arbeta	  med	  mentala	  barriärer	  i	  sin	  pedagogiska	  filosofi.	  Valet	  av	  metod	  bygger	  på	  
Steinar	  Kvales	  (1997)	  teorier.	  

3.1	  Metodologi	  
Kvale	  definierar	  intervjun	  på	  följande	  vis:	  ”…	  en	  intervju	  vars	  syfte	  är	  att	  erhålla	  be-‐
skrivningar	  av	  den	  intervjuades	  livsvärld	  i	  avsikt	  att	  tolka	  de	  beskrivna	  fenomenens	  
mening”	  (Kvale	  1997,	  s.13).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Även	  följande	  motiverar	  mitt	  val	  av	  metodologi.	  Intervjuaren	  ”…	  kan	  också	  genom	  
samtal	  leda	  andra	  till	  ny	  förståelse	  och	  insikt”	  (Kvale	  1997,	  s.12).	  Intervjun	  kan	  alltså	  ses	  
som	  en	  gemensam	  resa	  (a.a.).	  

Intervjun	  är	  inget	  mystiskt	  enligt	  Kvale	  och	  förenklar	  metoden	  till	  följande:	  ”en	  in-‐
tervju	  är	  ett	  samtal	  som	  har	  en	  struktur	  och	  ett	  syfte.”	  (Kvale	  1997.	  s.13).	  Detta	  till	  
skillnad	  från	  det	  vardagliga	  samtalet	  där	  ämnet	  har	  största	  delen	  av	  fokuset	  och	  syftet	  är	  
sekundärt.	  Kvale	  (1997)	  menar	  att	  den	  kvalitativa	  intervjun	  går	  utöver	  det	  vardagliga	  
utbytet	  av	  åsikter	  genom	  att	  intervjuaren	  ställer	  omsorgsfullt	  konstruerade	  frågor	  som	  
följs	  av	  lyhört	  lyssnande,	  för	  att	  därigenom	  erhålla	  grundligt	  prövade	  erfarenheter.	  
Intervjuaren	  prövar	  vidare	  informantens	  ställning	  och	  åsikt	  genom	  att	  kritiskt	  följa	  upp	  
svaren	  och	  prövar	  styrkan	  i	  informantens	  påstående.	  Intervjun	  är	  inte	  heller	  ett	  samtal	  i	  
den	  avsikten	  att	  det	  sker	  mellan	  två	  likställda	  parter.	  Detta	  i	  och	  med	  att	  det	  är	  intervju-‐
aren	  som	  definierar	  och	  kontrollerar	  samtalet	  (a.a.).	  

Den	  kvalitativa	  intervjun	  kallas	  ibland	  för	  ostrukturerad	  eller	  icke	  standardiserad	  
intervju.	  Detta	  i	  och	  med	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  standardiserad	  procedur	  för	  hur	  kvali-‐
tativa	  intervjuer	  ska	  genomföras	  såsom	  det	  finns	  för	  till	  exempel	  enkäter	  (a.a.).	  Att	  
analysera	  och	  tolka	  ett	  intervjumaterial	  kritiseras	  ofta	  med	  att	  innebörden	  blir	  olika	  i	  
samma	  intervju	  beroende	  av	  uttolkaren	  (a.a.).	  Detta	  påstående	  kommenterar	  Kvale,	  på	  
följande	  vis:	  ”En	  mängd	  olika	  frågor	  kan	  ställas	  till	  en	  text	  och	  de	  olika	  frågorna	  leder	  till	  
olika	  innebörder	  hos	  en	  text.”	  (a.a.,	  s.	  190).	  Detta,	  fortsätter	  Kvale,	  kan	  ge	  en	  text	  många	  
olika	  tolkningar	  och	  det	  blir	  till	  en	  styrka	  och	  ingen	  svaghet	  hos	  intervjuforskningen.	  Det	  
är	  dock	  svårt	  att	  veta	  vad	  den	  riktiga	  tolkningen	  av	  en	  text	  är,	  men	  den	  sanna	  tolkningen	  
av	  meningen	  kan	  ses	  som	  det	  utbyte	  som	  sker	  mellan	  intervjupersonen	  och	  intervjuaren.	  
Ytterligare	  ett	  problem	  med	  intervjun	  kan	  vara	  frågan	  om	  vad	  det	  är	  som	  ska	  tolkas,	  är	  
det,	  det	  tryckta	  ordet	  som	  ska	  tolkas	  eller	  är	  det	  andemeningen	  i	  den	  uttryckta	  mening-‐
en.	  Subjektiviteten	  är	  också	  ett	  problem	  i	  tolkningarna	  av	  ett	  intervjumaterial	  (a.a.).	  	  

3.2	  Val	  av	  metod	  
I	  och	  med	  att	  syftet	  med	  studien	  är	  att	  identifiera	  olika	  strategier	  om	  hur	  pedagoger	  kan	  
arbeta	  med	  mental	  träning	  i	  en	  pedagogisk	  situation	  inom	  de	  musikpedagogiska	  ämnena	  
motiverar	  jag	  mitt	  val	  av	  metod	  genom	  att	  intervjun	  enligt	  Kvale	  kan	  upptäcka	  intres-‐
santa	  uppfattningar	  och	  beteenden	  som	  de	  intervjuade	  besitter	  (Kvale	  1997),	  medan	  en	  
enkät	  gör	  det	  möjligt	  att	  få	  reda	  på	  svar	  från	  faktafrågor	  (Bo	  Johansson	  &	  Per	  Olov	  
Svedner	  2010)	  samt	  hur	  vanligt	  en	  viss	  uppfattning	  är	  bland	  ett	  större	  antal	  informanter	  
(Kvale	  1997).	  
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Kvale	  anser	  att	  den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  kraftfull	  metod	  som	  får	  fram	  de	  mest	  
subtila	  skillnader	  i	  de	  intervjuades	  världsbilder:	  	  

Den	  kvalitativa	  forskningen	  är	  en	  unikt	  känslig	  och	  kraftfull	  metod	  för	  att	  
fånga	  erfarenheter	  och	  innebörder	  ur	  undersökningspersonernas	  
vardagsvärld.	  (Kvale	  1997,	  s.	  70)	  

3.3	  Urval	  
I	  studien	  intervjuas	  tre	  informanter	  vilket	  vanligtvis	  betraktas	  som	  lagom	  antal	  för	  en	  
studie	  som	  denna.	  Det	  jag	  i	  synnerhet	  därefter	  letade	  efter	  i	  urvalet	  av	  informanter	  var	  
att	  de	  själva	  ansåg	  sig	  använda	  någon	  mental	  träningsmetod	  för	  att	  arbeta	  med	  mentala	  
barriärer	  i	  sin	  undervisning,	  samt	  att	  de	  alla	  inte	  hade	  samma	  eller	  alltför	  liknande	  
strategier.	  Jag	  tog	  ingen	  hänsyn	  till	  kön,	  geografiskt	  område,	  utbildning	  eller	  nivå	  för	  
undervisningen.	  Dock	  försökte	  jag	  ha	  en	  spridning	  i	  undervisningens	  nivå	  men	  infor-‐
manterna	  har	  i	  huvudsak	  undervisat	  på	  högre	  nivåer	  och	  vidarestudier.	  Samtliga	  infor-‐
manter	  är	  verksamma	  inom	  det	  musikpedagogiska	  området	  men	  är	  inte	  nödvändigtvis	  
utbildade	  pedagoger.	  Dock	  är	  samtliga	  informanter	  väl	  meriterade	  inom	  både	  pedago-‐
gik-‐	  och	  musikersammanhang.	  

Informanterna	  kom	  jag	  i	  kontakt	  med	  antingen	  genom	  egna	  kontakter	  eller	  genom	  
att	  jag	  ringde	  runt	  till	  skolor	  och	  institutioner	  där	  jag	  kunde	  tänka	  mig	  att	  det	  fanns	  
pedagoger	  som	  arbetade	  med	  mentala	  barriärer.	  

3.3.1	  Informanterna	  
De	  tre	  informanterna	  är	  alla	  verksamma	  inom	  det	  musikpedagogiska	  fältet,	  och	  har	  en	  
musikhögskoleutbildning	  i	  grunden.	  	  Inte	  nödvändigtvis	  pedagogisk.	  	  Samtliga	  informan-‐
ter	  är	  verksamma	  i	  Mellansverige	  även	  om	  en	  också	  är	  kringresande	  pedagog.	  	  En	  är	  
kvinna	  samt	  två	  är	  män	  som	  alla	  är	  i	  övre	  medelåldern.	  Undervisningen	  sker	  i	  huvudsak	  
på	  musikaliskt	  avancerad	  nivå,	  men	  en	  undervisar	  även	  lägre	  nivåer.	  Undervisningen	  
sker	  i	  huvudsak	  på	  eftergymnasiala	  institutioner.	  
A	  –	  utbildad	  musikpedagog,	  verksam	  musiker	  samt	  pedagog.	  Ingen	  formell	  utbildning	  
för	  att	  träna	  elever	  mentalt.	  
B	  –	  utbildad	  musikpedagog,	  verksam	  som	  pedagog	  och	  varit	  verksam	  som	  musiker	  
tidigare.	  Utbildad	  Feldenkraispedagog	  och	  även	  deltagit	  i	  kurser	  för	  att	  undervisa	  i	  
mental	  träning.	  
C	  –	  Utbildad	  musiker	  och	  verksam	  som	  musiker	  och	  musikpedagog	  och	  undervisar	  även	  
i	  mental	  träning	  och	  är	  även	  utbildad	  på	  Skandinaviska	  ledarhögskolan	  i	  Örebro.	  

3.4	  Intervjuernas	  utformande	  
För	  att	  lyckas	  bra	  med	  mina	  intervjuer	  och	  få	  så	  uttömliga	  och	  givande	  svar	  som	  möjligt	  
valde	  jag,	  med	  referens	  till	  Kvale	  (1997),	  att	  utforma	  mina	  intervjuer	  utifrån	  följande	  tre	  
grundfrågorfrågor:	  Vad?	  Varför?	  och	  Hur?.	  Vad?	  innebär	  att	  man,	  som	  intervjuare,	  måste	  
ha	  läst	  på	  i	  ämnet	  för	  att	  veta	  vad	  det	  är	  man	  ska	  fråga	  om	  samt	  hur	  man	  ska	  fråga	  för	  att	  
kunna	  analysera	  svaret	  och	  få	  svar	  på	  frågan	  eller	  intervjuns	  syfte.	  Just	  syftet	  med	  
intervjun	  är	  frågan	  varför?	  Då	  jag	  inte	  har	  ställt	  någon	  hypotes	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  
mig	  av	  ett	  explorativt	  syfte	  att	  utforska	  vad	  ämnet	  innebär	  för	  informanterna	  (a.a.).	  

Innan	  intervjuerna	  startade	  konstruerade	  jag	  en	  intervjuguide	  (bilaga	  1)	  som	  skulle	  
bilda	  en	  tråd	  genom	  intervjun.	  Guidens	  många	  syften	  var	  i	  huvudsak	  följande:	  beskriva	  
de	  ämnen	  som	  tas	  upp,	  ge	  förslag	  på	  frågor,	  i	  vilken	  följd	  dessa	  ämnen	  och	  frågor	  ska	  
avhandlas,	  ge	  en	  möjlighet	  till	  tematiska	  och	  dynamiska	  överväganden,	  inte	  tappa	  linjen	  
i	  intervjun,	  undvika	  förföriska	  frågor	  (Jan	  Trost	  2010)	  samt	  att	  undvika	  ledande	  frågor	  
(Kvale	  1997).	  Intervjuguiden	  skapades	  genom	  att	  ställa	  upp	  frågor	  som	  jag	  vill	  ha	  besva-‐
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rade	  inspirerade	  av	  tidigare	  nämnda	  forskningsfrågor.	  Därefter	  utformades	  frågor	  och	  
idéer	  hur	  dessa	  övergripande	  frågeställningar	  skulle	  besvaras	  och	  därigenom	  kunna	  ge	  
svar	  på	  forskningsfrågorna.	  Intervjuguiden	  lästes	  igenom	  av	  ytterligare	  personer	  för	  att	  
få	  ytterligare	  perspektiv	  och	  åsikter	  på	  guiden	  och	  intervjufrågorna.	  

3.5	  Genomförande	  
Till	  de	  informanter	  som	  godkänt	  att	  deltaga	  i	  studien	  skickade	  jag	  en	  e-‐post	  eller	  ringde	  
jag,	  för	  att	  ge	  en	  kort	  presentation	  av	  studien,	  hur	  den	  var	  ämnad	  att	  användas	  samt	  en	  
presentation	  av	  vem	  jag	  är.	  Jag	  möttes	  av	  stor	  entusiasm	  och	  mycket	  intresse	  och	  hade	  
därför	  inga	  större	  problem	  att	  få	  med	  pedagogerna	  i	  studien.	  Detta	  ledde	  mig	  till	  ett	  
underlag	  på	  tre	  intervjuer	  som	  alla	  genomfördes	  på	  plats	  hos	  informanterna.	  Varje	  
intervju	  omfattade	  1,5	  till	  2	  timmar	  eller	  cirka	  20	  A4	  sidor	  vardera.	  Jag	  utgick	  från	  den	  
intervjuguide	  jag	  konstruerat	  och	  frågorna	  blev	  därför	  inte	  lika	  för	  varje	  intervju	  men	  
gav	  endå	  svar	  på	  samma	  ämnen.	  

Intervjuerna	  genomfördes	  antingen	  på	  pedagogens	  arbetsplats	  i	  ett	  lugnt	  rum	  eller	  i	  
pedagogens	  hem.	  Då	  intervjuerna	  genomfördes	  i	  pedagogernas	  hem	  var	  vi	  ensamma	  och	  
kunde	  ej	  störas.	  Då	  intervjuerna	  var	  långa	  tilläts	  informanterna	  att	  ta	  viktiga	  telefonsam-‐
tal	  och	  ta	  pauser.	  Detta	  gjorde	  det	  möjligt	  för	  mig	  att	  hinna	  ikapp	  med	  anteckningar	  och	  
vidare	  förbereda	  kommande	  frågor.	  

Jag	  försökte	  att	  inte	  redogöra	  för	  mina	  egna	  åsikter	  och	  tankar	  om	  ämnet	  och	  i	  de	  
fall	  som	  informanten	  undrade	  om	  mina	  tankar	  eller	  ville	  ha	  mer	  av	  en	  konversation	  
angående	  ämnet,	  bad	  jag	  om	  att	  få	  ta	  den	  diskussionen	  efter	  intervjun	  vilket	  möttes	  med	  
förståelse.	  Informanterna	  var	  de	  som	  pratade	  mest	  och	  deltog	  med	  stor	  entusiasm	  i	  
diskussionen	  och	  pratade	  öppet	  om	  sina	  erfarenheter	  och	  iakttagelser.	  

För	  att	  få	  med	  alla	  nyanser	  av	  informanternas	  utsagor	  spelades	  intervjuerna	  in	  på	  
en	  ZOOM	  H4.	  Eftersom	  informanterna	  tilläts	  att	  prata	  väldigt	  fritt	  om	  ämnet	  och	  de	  även	  
gjorde	  detta	  helhjärtat	  och	  engagerat	  blev	  det	  omöjligt	  att	  föra	  särskilt	  mycket	  anteck-‐
ningar.	  Jag	  valde	  därför	  att	  spela	  in	  intervjuerna	  i	  sin	  helhet	  för	  att	  under	  intervjun	  
kunna	  lyssna	  och	  konstruera	  följdfrågor.	  Därefter	  transkriberade	  jag	  det	  inspelade	  
materialet	  som	  kompletterades	  med	  en	  del	  anteckningar	  förda	  under	  intervjun.	  

3.6	  Transkription	  och	  analys	  
Jag	  valde	  att	  transkribera	  intervjuerna	  för	  att	  få	  en	  mer	  överblickbar	  datamängd.	  Jag	  
gjorde	  detta	  trots	  problemet	  att	  det	  i	  en	  översättning	  från	  tal	  till	  text	  försvinner	  mycket	  
av	  det	  som	  skedde	  i	  stunden	  i	  intervjun,	  såsom	  tonfall	  med	  mera	  (Kvale	  1997).	  

Då	  utskriftens	  detaljrikedom	  kan	  anpassas	  efter	  vilken	  avsikten	  med	  utskriften	  är	  
(a.a.),	  valde	  jag	  att	  skriva	  ut	  intervjuerna	  på	  ett	  sådant	  vis	  att	  avbrutna	  meningar	  och	  
små	  extra	  ord	  minimerades.	  Texten	  fick	  bli	  ett	  mer	  kontextuellt	  verktyg	  för	  att	  få	  en	  
överblick	  över	  insamlad	  data.	  

Jag	  har	  valt	  att	  titta	  på	  pedagogernas	  strategier	  parallellt,	  det	  vill	  säga	  att	  jag	  försökt	  
hitta	  liknande	  teman	  i	  samtliga	  intervjuer	  och	  jämfört	  om	  det	  råder	  konsensus	  eller	  om	  
det	  finns	  inkonsekvenser.	  Jag	  har	  gjort	  detta	  utan	  att	  värdera	  strategierna	  och	  istället	  se	  
hur	  de	  passar	  in	  i	  en	  pedagogisk	  situation.	  Slutligen	  har	  jag	  i	  mitt	  tolkningsarbete	  foku-‐
serat	  på	  andemeningen	  i	  intervjuerna	  och	  den	  uttalade	  meningen	  snarare	  än	  tolkningen	  
av	  det	  tryckta	  ordet.	  

Utifrån	  dessa	  ståndpunkter	  började	  analysarbetet	  genom	  att	  leta	  efter	  huvudteman	  i	  
de	  intervjusvar	  som	  informanterna	  gett.	  Förutom	  huvudteman	  letade	  jag	  efter	  kontras-‐
ter	  och	  skillnader.	  Jag	  hade	  även	  vissa	  frågor	  som	  jag	  ville	  ge	  svar	  på	  och	  letade	  specifikt	  
efter	  dessa	  svar	  utöver	  sökandet	  efter	  teman	  som	  för	  mig	  tidigare	  varit	  okända.	  
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3.7	  Tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
Ett	  problem	  med	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  är	  att	  de	  är	  svåra	  att	  få	  reliabilitet	  i	  då	  det	  
strider	  mot	  intervjuns	  natur.	  Reliabilitet	  definieras	  ibland	  som	  mätningens	  motstånd	  
mot	  slumpens	  inflytande	  (Staffan	  Stukát	  2001).	  Hög	  reliabilitet	  bygger	  på	  standardise-‐
ring	  av	  ofta	  kvantitativa	  frågor	  medan	  den	  kvalitativa	  intervjun	  bygger	  på	  låg	  grad	  av	  
standardisering	  (Trost	  2010).	  Det	  är	  just	  detta	  som	  blir	  den	  kvalitativa	  intervjuns	  styrka	  
(a.a.).	  Dock	  kan	  forskaren	  öka	  reliabiliteten	  i	  en	  intervju	  genom	  att	  undvika	  ledande	  
frågor	  och	  därigenom	  erhålla	  mer	  sanningsenliga	  svar	  (Kvale	  1997).	  Ytterligare	  potenti-‐
ella	  svagheter	  i	  reliabiliteten	  kan	  vara	  dagsformen,	  tolkningsskillnader,	  tur	  och	  otur	  i	  
vilka	  frågor	  som	  ställs	  samt	  felskrivningar	  gissningar	  och	  feltolkningar	  i	  bearbetningen	  
av	  intervjusvaren	  (Stukát	  2011).	  Samtliga	  av	  dessa	  reliabilitetsproblem	  kan	  bero	  på	  
både	  informanten,	  intervjuaren	  men	  det	  kan	  också	  bero	  på	  läsaren	  av	  den	  färdiga	  texten	  
(a.a.).	  Det	  jag	  har	  gjort	  för	  att	  öka	  reliabiliteten	  är	  att	  boka	  mötena	  på	  tider	  som	  passar	  
informanten	  samt	  mig	  själv	  för	  att	  båda	  skulle	  vara	  lugna	  och	  pigga	  för	  att	  öka	  chansen	  
för	  en	  god	  dagsform.	  Frågorna	  har	  utformats	  utifrån	  forskningsfrågorna	  via	  den	  inter-‐
vjuguide	  jag	  skapat.	  På	  detta	  vis	  försäkrade	  jag	  att	  frågorna	  och	  samtalet	  hela	  tiden	  
rörde	  det	  ämne	  och	  de	  frågor	  som	  jag	  i	  studien	  förväntade	  mig	  få	  svar	  på	  samt	  att	  jag	  
undvek	  ledande	  frågor.	  Då	  informanterna	  inte	  heller	  frågas	  efter	  deras	  åsikter	  utan	  bara	  
deras	  syn	  på	  just	  sin	  egen	  strategi	  för	  att	  jobba	  med	  mentala	  barriärer,	  har	  inte	  infor-‐
manterna	  haft	  någon	  anledning	  att	  ge	  felaktiga	  svar.	  Härigenom	  kan	  jag	  hålla	  en	  högre	  
validitet	  i	  det	  insamlade	  materialet.	  

Trost	  (2010)	  menar	  att	  det	  är	  svårt	  att	  uppnå	  validitet	  i	  en	  kvalitativ	  intervjustudie	  
av	  samma	  orsak	  som	  reliabiliteten.	  I	  en	  kvalitativ	  intervju	  går	  intervjuaren	  runt	  ämnet	  
för	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  av	  den	  intervjuades	  erfarenheter	  om	  ett	  ämne	  (a.a.).	  Som	  
förtydligande	  av	  validitet	  använder	  Kvale	  (1997)	  ofta	  frågan:	  mäter	  du	  det	  du	  tror	  att	  du	  
mäter?	  Kvale	  använder	  sig	  dock	  av	  en	  bredare	  syn	  på	  validitet	  än	  vad	  som	  är	  vanligt.	  
Validitet	  innebär	  i	  vilken	  utsträckning	  som	  forskningsmetoden	  undersöker	  vad	  den	  är	  
avsedd	  att	  undersöka,	  menar	  han	  (a.a.).	  Härigenom	  kan	  forskaren	  skapa	  validitet	  även	  i	  
kvalitativa	  intervjustudier.	  Jag	  har	  även	  här	  jobbat	  utifrån	  den	  intervjuguide	  jag	  skapat	  
för	  att	  visa	  på	  en	  hög	  validitet.	  

Samtliga	  informanter	  påpekar	  dock	  att	  deras	  strategi	  och	  pedagogik	  är	  under	  stän-‐
dig	  utveckling	  då	  de	  skaffar	  sig	  både	  större	  erfarenhet	  och	  fler	  utbildningar	  på	  området.	  
Giltigheten	  är	  med	  andra	  ord	  en	  färskvara	  och	  kommer	  att	  förändras	  med	  tiden.	  Peda-‐
gogerna	  har	  haft	  gott	  om	  tid	  att	  uttrycka	  sig	  och	  intervjun	  har	  mot	  slutet	  fått	  en	  naturlig	  
avrundning	  då	  ämnet	  börjat	  tömmas	  ur.	  

3.8	  Etiska	  överväganden	  
De	  etiska	  övervägandena	  för	  individskyddet	  kan	  sammanfattas	  i	  följande	  fyra	  punkter:	  
Informationskravet	  (Stukát	  2011)	  –	  jag	  skickade	  både	  ut	  en	  e-‐post	  samt	  berättade	  över	  
telefon	  och	  återigen	  vid	  tillfället	  för	  intervjun	  vad	  studiens	  syfte	  var	  samt	  informerade	  
om	  vad	  informerat	  samtycke	  innebär.	  Det	  fanns	  i	  denna	  e-‐post	  även	  information	  om	  
forskaren	  och	  studiens	  tillvägagångssätt	  samt	  hur	  resultatet	  kommer	  att	  användas	  och	  
redovisas.	  Samtyckeskravet	  (a.a.)	  –	  Jag	  utformade	  ett	  dokument	  för	  att	  erhålla	  ett	  infor-‐
merat	  samtycke.	  Detta	  innehöll	  studiens	  generella	  syfte	  och	  hur	  undersökningen	  är	  
upplagd.	  Vidare	  innebär	  också	  informerat	  samtycke	  att	  informanten	  deltar	  helt	  frivilligt	  
och	  har	  när	  som	  helst	  rätt	  att	  dra	  sig	  ur	  undersökningen	  samt	  rätt	  att	  neka	  att	  svara	  på	  
frågor	  (Kvale	  1997).	  Konfidentialitetskravet	  (a.a.)	  –	  jag	  informerade	  samtliga	  informan-‐
ter	  att	  de	  helt	  skulle	  anonymiseras	  och	  att	  inga	  personliga	  fakta	  skulle	  lämnas	  ut	  och	  inte	  
heller	  citeras	  där	  det	  tydligt	  kunde	  urskiljas	  vem	  som	  citerats.	  Nyttjandekravet	  (Stukát	  
2011)	  –	  de	  data	  som	  samlas	  in	  ska	  endast	  användas	  för	  forskningsändamålet	  ifråga	  och	  
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inte	  till	  kommersiellt	  bruk.	  Dock	  blir	  rapporten	  tillgänglig	  för	  läroböcker	  och	  tidningsar-‐
tiklar.	  

För	  att	  hålla	  en	  god	  etik	  genom	  hela	  arbetet	  utformade	  jag	  en	  etikmall	  som	  bygger	  
på	  följande	  citat	  av	  Kvale	  (1997)	  samt	  följande	  punkter	  från	  humanistiska-‐	  samhällsve-‐
tenskapliga	  forskningsrådet:	  

	  
Moraliska	   handlingar	   är	   de	   handlingar	   som	   lever	   upp	   till	   principer	   om	  
ärlighet,	  rättvisa	  och	  respekt	  för	  människor	  (Kvale	  1997,	  s.114)	  

• Deltagarna	   skall	   få	   en	   rättvisande	   och	   begriplig	   beskrivning	   av	  
undersöknings-‐metoderna	  och	  undersökningens	  syfte	  

• Deltagarna	   skall	   ha	   möjligheter	   att	   när	   som	   helst	   ställa	   frågor	   om	  
undersökningen	  och	  få	  sina	  frågor	  sanningsenligt	  besvarade.	  

• Deltagarna	  skall	  upplysas	  om	  att	  de	  kan	  avböja	  att	  delta	  eller	  avbryta	  
sin	  medverkan	  utan	  negativa	  följder	  (Johansson	  &	  Svedner	  2010,	  s.	  20)	  
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4.	  Resultat	  
I	  följande	  avsnitt	  redogörs	  för	  de	  teman	  som	  framkommit	  ur	  informanternas	  intervjus-‐
var.	  

4.1	  Utbildning,	  erfarenheter	  och	  prioriteringar	  för	  en	  personlig	  strategi	  
Gemensamt	  för	  de	  olika	  informanternas	  strategi	  är	  att	  de	  i	  stort	  bygger	  på	  en	  grundidé	  
vardera,	  som	  sedan	  har	  utvecklats	  med	  egna	  erfarenheter	  samt	  med	  andras	  strategier	  
och	  resultat	  men	  även	  genom	  instudering	  av	  litteratur.	  Informanterna	  med	  utbildning	  
inom	  mental	  träning,	  B	  och	  C,	  hade	  en	  tydligare	  grund	  i	  sin	  strategi	  än	  A.	  Det	  var	  lättare	  
att	  urskilja	  vad	  som	  var	  utbildning	  och	  vad	  som	  var	  byggt	  av	  egna	  erfarenheter	  i	  de	  
strategier	  som	  B	  och	  C	  använde	  sig	  av.	  B	  använder	  sig	  i	  stor	  utsträckning	  av	  Felden-‐
kraispedagogiken	  medan	  C	  använder	  sig	  av	  ledarskap	  som	  en	  tydlig	  utgångspunkt.	  Både	  
B	  och	  C	  verbaliserar	  tydligt	  sina	  strategier	  under	  intervjuerna	  till	  skillnad	  från	  A.	  

Informant	  B	  var	  den	  som	  i	  minst	  utsträckning	  hade	  vidareutvecklat	  sin	  strategi	  från	  
den	  utbildning	  hen	  genomgått.	  B	  hade	  dock	  andra	  tyngdpunkter	  än	  vad	  Feldenkraispe-‐
dagogiken	  vanligtvis	  förespråkar.	  Hen	  använde	  sig	  inte	  av	  Feldenkraispedagogikens	  
lektioner	  eller	  ledande	  rörelser,	  det	  vill	  säga	  att	  pedagogen	  fysiskt	  tar	  tag	  i	  eleven	  och	  
leder	  elevens	  kropp	  i	  en	  mer	  optimal	  rörelsebana.	  Grundstrategin,	  som	  A	  använde	  sig	  av,	  
var	  svår	  att	  över	  huvud	  taget	  härleda.	  Den	  byggde	  i	  stort	  sett	  helt	  på	  egna	  erfarenheter	  
och	  egna	  utvecklade	  metoder	  och	  inte	  på	  någon	  utbildning	  eller	  annan	  strategi.	  En	  
strategi	  som	  var	  betydligt	  lättare	  att	  härleda	  var	  den	  som	  C	  använde	  sig	  av.	  Den	  var	  
tydligt	  influerad	  av	  genomförd	  utbildning	  där	  ledarskapet	  var	  nyckeln	  men	  även	  kom-‐
pletterat	  med	  egna	  erfarenheter	  och	  strategier:	  

Jag	  tänker	  hur	  leder	  man	  sig	  själv,	  man	  är	  ledare	  som	  lärare,	  man	  är	  ledare	  när	  
man	  ställer	  sig	  på	  scenen	  inför	  publik,	  så	  i	  den	  lite	  vidare	  perspektivet	  på	  en	  
ledare,	  tankar	  runt	  ledarskap	  väldigt	  centralt.	  (C)	  	  

C	  verkade	  också	  vara	  den	  som	  i	  störst	  utsträckning,	  sedan	  lång	  tid	  tillbaka,	  hade	  konkre-‐
tiserat	  sin	  strategi	  och	  visade	  tydligt	  på	  en	  grund	  och	  utarbetade	  metoder.	  A	  och	  B	  
verkade	  däremot	  inte	  konkretiserat	  sina	  metoder	  i	  samma	  utsträckning	  som	  C.	  

4.2	  Olika	  kön,	  etnicitet,	  ambitionsnivå	  mm.	  
Samtliga	  anser	  att	  deras	  respektive	  metod	  är	  generaliserbar	  och	  att	  eventuella	  problem	  
är	  i	  grunden	  allmänmänskliga.	  Detta	  innebär	  att	  det	  inte	  är	  någon	  större	  skillnad	  på	  kön,	  
etnicitet	  eller	  ambitionsnivå	  menar	  informanterna.	  Det	  skulle	  eventuellt	  kunna	  vara	  
svårare	  att	  jobba	  med	  dem	  med	  högre	  ambitionsnivå,	  tänker	  B,	  då	  deras	  otroligt	  starka	  
vilja	  kan	  komma	  att	  stå	  i	  vägen.	  B	  ser	  det	  som	  att	  alla,	  oavsett	  kön,	  har	  en	  viss	  del	  man-‐
ligt	  respektive	  kvinnligt	  i	  sig,	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  skilja	  ut	  något	  kön	  från	  det	  andra.	  
Dock	  kan	  B	  ana	  att	  män	  är	  lättare	  att	  jobba	  med	  då	  de	  tenderar	  att	  inte	  ifrågasätta	  i	  
samma	  utsträckning	  som	  kvinnor.	  C	  menar	  att	  musiker	  är	  känsligare	  på	  att	  läsa	  av	  vad	  
omgivningen	  tycker	  och	  tänker	  och	  menar	  att	  detta	  kan	  bli	  ett	  större	  problem	  för	  killar:	  	  

Man	  är	  känslig	  som	  musiker	  att	  läsa	  av	  vad	  andra	  tycker	  och	  tänker.	  Jag	  hör	  
ganska	  ofta	  sånt	  som	  att	  du	  ska	  inte	  vara	  så	  känslig,	  alltså	  som	  om	  det	  skulle	  
vara	  något	  negativt	  i	  det.	  I	  min	  värd	  så	  blir	  det	  fel,	  för	  annars	  går	  du	  ju	  in	  och	  
blir	  någon	  slags	  hård	  robot	  som	  kan	  prestera	  väldigt	  bra.	  (C)	  	  
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Resultatet	  blir	  då	  att	  utövaren	  spelar	  helt	  utan	  hänsyn	  till	  omgivningen,	  menar	  C.	  A	  ser	  
inte	  alls	  på	  personer	  som	  typer	  och	  har	  därför	  svårt	  att	  se	  några	  skillnader	  över	  huvud	  
taget	  hos	  olika	  kategorier	  av	  människor.	  

Det	  som	  alla	  tre	  informanterna	  ser	  som	  nära	  sammankopplat	  med	  denna	  generali-‐
serbarhet	  i	  strategierna	  är	  synen	  på	  det	  mentala	  och	  det	  kroppsliga	  som	  nära	  samman-‐
kopplat.	  Det	  går	  inte	  att	  separera.	  Informanterna	  menar	  här	  att	  om	  de	  jobbar	  med	  det	  
ena	  påverkas	  det	  andra.	  Man	  kan	  alltså	  inte	  jobba	  med	  sinnena	  utan	  att	  påverka	  kroppen	  
och	  tvärtom.	  

4.3	  Generaliserbarhet	  och	  lärande	  
Samtliga	  informanter	  är	  skeptiska	  till	  att	  kalla	  tankebarriärerna	  för	  problem.	  De	  ser	  
istället	  tänkandet	  som	  mer	  eller	  mindre	  effektivt:	  

…	  jag	  ser	  ju	  också	  att	  det	  någonstans	  finns	  någon	  slags	  kontraproduktivt	  i	  att,	  
det	  kommer	  ett	  mentalt	  problem	  och	  så	  hjälper	  jag	  med	  det,	  men	  då	  har	  vi	  
fokus	  bara	  på	  problemet.	  Så	  att	  lösningen	  ligger	  ofta	  så	  att	  säga	  en	  nivå	  över	  
själva	  problemet…	  (C)	  

C	  menar	  att	  om	  mental	  träning	  ses	  som	  en	  problemlösningsmetod,	  blir	  inte	  längre	  
strategin	  generaliserbar,	  då	  den	  blir	  allt	  för	  kortsiktig	  och	  snäv.	  Informanten	  A	  menar	  att	  
en	  så	  kallad	  scenperson	  eller	  tävlingsmänniska	  bara	  har	  ett	  mer	  effektivt	  sätt	  att	  försätta	  
sig	  i	  en	  sinnesstämning	  som	  mer	  effektivt	  gagnar	  deras	  aktivitet	  och	  tar	  vara	  på	  sina	  
resurser.	  A	  fortsätter	  med	  att	  säga,	  att	  det	  är	  tankens	  effektivitet	  som	  skiljer	  vanliga	  
människor	  från	  genierna.	  Det	  generaliserbara	  i	  strategin	  som	  A	  använder	  sig	  av	  är	  
förmågan	  att	  kunna	  försätta	  sig	  i	  den,	  för	  situationen,	  bästa	  sinnesstämningen.	  Även	  C	  
säger	  att	  de	  som	  lyckas	  med	  produktionen	  på	  scenen	  är	  sådana	  som	  spontant	  tänker	  
väldigt	  bra,	  på	  ett	  omedvetet	  vis,	  medan	  andra	  behöver	  ägna	  en	  mer	  aktiv,	  medveten	  
tanke	  till	  aktiviteten.	  	  

Både	  A	  och	  C	  ser	  den	  mentala	  träningen	  som	  att	  man	  inte	  nödvändigtvis	  behöver	  
jobba	  bort	  mentala	  hinder.	  Träningen	  kan	  snarare	  vara	  ett	  generellt	  verktyg	  för	  att,	  på	  
ett	  mer	  effektivt	  sätt,	  lära	  sig	  svåra	  saker	  lättare.	  På	  sättet	  som	  A	  ser	  på	  saken,	  att	  genom	  
skapandet	  av	  ett	  inre	  mentalt	  rum	  att	  genomföra	  sin	  övning	  i,	  göra	  det	  möjligt	  att	  ge	  
problemet	  tillräckligt	  mycket	  tid	  för	  att	  lösa	  problemet	  då	  övningen	  kan	  genomföras	  på	  
till	  exempel	  bussen.	  C	  menar	  istället	  att	  ett	  effektivare	  lärande	  kan	  ske	  genom	  de	  möjlig-‐
heter	  som	  ges	  att	  bruka	  alla	  sina	  tillgängliga	  resurser	  i	  och	  med	  den	  mentala	  träningen.	  
A	  anser	  att	  lärandet	  förbättras	  oavsett	  område	  och	  metoden	  bygger	  på	  ett	  generellt	  
tillvägagångssätt	  medan	  metoden	  som	  C	  brukar	  bygger	  på	  att	  ta	  fram	  och	  effektivisera	  
resurserna	  för	  att	  genomföra	  nya	  situationer.	  A	  anser	  att	  för	  varje	  situation	  och	  aktivitet	  
finns	  det	  ett	  optimalt	  sinnestillstånd:	  

…	  hur	  ska	  jag	  bli	  bra	  på	  att	  försätta	  mig	  i	  ett	  tillstånd	  som	  gagnar	  det	  jag	  ska	  
göra.	  Jag	  föreställer	  mig	  att	  det	  finns	  olika	  tillstånd	  som	  är	  bra	  för	  olika	  saker.	  
(A)	  

A	  menar	  att	  vi	  har	  mycket	  att	  vinna	  på	  att	  lära	  oss	  försätta	  oss	  i	  det	  optimala	  sinnestill-‐
ståndet	  och	  inte	  låta	  slumpen	  avgöra	  detta	  då	  det	  optimala	  sinnestillståndet	  mycket	  
sällan	  synkar	  med	  situationen	  ifråga.	  A	  menar	  att	  det	  på	  det	  här	  sättet	  finns	  en	  sinnes-‐
stämning	  för	  varje	  situation:	  

Jag	  kan	  ju	  vara	  euforisk	  som	  fan,	  men	  jag	  kanske	  inte	  sysslar	  med	  
frimärkssamlingen	  just	  då…	  (A)	  

A	  menar	  att	  det	  handlar	  om	  att	  känna	  igen	  det	  goda	  tillståndet	  som	  krävs	  för	  situation-‐
en.	  Denna	  förmåga	  att	  försätta	  sig	  i	  rätt	  tillstånd,	  vilket	  bara	  är	  ett	  annat	  sätt	  att	  säga	  att	  
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ta	  en	  roll,	  är	  det	  som	  är	  generaliserbart,	  menar	  A.	  Att	  inta	  roller	  är	  något	  som	  även	  C	  
använder	  sig	  av.	  Det	  kan	  vara	  en	  roll	  av	  någon	  annan	  som	  man	  ser	  upp	  till	  men	  det	  kan	  
också	  vara	  en	  roll	  av	  en	  tidigare	  prestation	  som	  man	  själv	  genomfört	  och	  är	  nöjd	  med.	  A	  
och	  C	  har	  här	  två	  liknande	  undervisningsidéer.	  A	  anser	  att	  man	  kan	  lära	  mycket	  genom	  
att	  se	  på	  proffs	  hur	  de	  gör,	  och	  sedan	  analysera	  och	  försätta	  sin	  egen	  kropp	  i	  den	  käns-‐
lan.	  A	  menar	  att	  genom	  att	  reflektera	  över	  en	  ny	  utmaning	  och	  jämföra	  detta	  med	  gamla	  
erfarenheter	  och	  använda	  sig	  av	  liknande	  erfarenheter	  som	  går	  att	  anamma	  på	  det	  nya	  
företaget	  kan	  en	  vuxen	  människa	  aldrig	  vara	  helt	  nybörjare	  på	  något:	  

Det	  här	  handlar	  om	  uppmärksamhet	  alltså	  att	  lägga	  märke	  till,	  och	  undersöka.	  
Finns	  det	  likheter	  med	  något	  annat	  jag	  gjort.	  Jag	  hävdar	  att,	  väldigt	  väldigt	  
bestämt,	  att	  en	  vuxen	  människa	  kan	  aldrig	  vara	  nybörjar	  på	  någonting.	  (A)	  

A	  pratar	  om	  en	  trestegsmodell	  som	  innebär	  att	  först	  titta	  på	  andra,	  sedan	  förstå	  och	  
slutligen	  översätta	  detta	  till	  den	  egna	  kroppen	  och	  sinnet.	  Denna	  inlärning	  kan	  jämföras	  
med	  det	  C	  kallar	  för	  analogiskt	  lärande,	  vilket	  innebär	  att	  genom	  att	  berätta	  historier	  ur	  
sin	  egen	  bank	  av	  erfarenheter	  kan	  eleven	  tolka	  detta	  med	  sina	  erfarenheter	  och	  få	  fler	  
nya	  bilder	  och	  perspektiv	  på	  de	  egna	  erfarenheterna.	  Detta	  anser	  C	  är	  bättre	  än	  att	  
berätta	  hur	  något	  ska	  göras.	  	  

4.4	  Målrelaterat	  eller	  ej	  
Det	  är	  svårt	  att	  säga	  om	  metoderna	  är	  målrelaterade	  eller	  inte.	  Detta	  eftersom	  ingen	  av	  
informanterna	  anser	  sin	  metod	  vara	  målrelaterad.	  I	  den	  aspekten	  att	  ingen	  behandlar	  ett	  
problem	  utan	  jobbar	  mer	  holistiskt	  är	  metoderna	  inte	  målrelaterade.	  Dock	  anser	  både	  
informanten	  B	  och	  C	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  konkretisera	  vad	  det	  är	  man	  vill	  med	  musiken,	  
och	  i	  den	  aspekten	  är	  dessa	  två	  strategier	  i	  högsta	  grad	  målrelaterad.	  B	  pratar	  dessutom	  
om	  en	  inre	  målkonflikt	  och	  har	  också	  en	  målsättning	  för	  sin	  egen	  undervisning,	  att	  
eleven	  ska	  kunna	  hjälpa	  sig	  själv	  med	  sina	  problem	  i	  framtiden.	  En	  hjälp	  till	  självhjälp	  
menar	  B.	  

4.5	  Gruppdiskussioner,	  instruktioner	  och	  utforskande	  frågor	  
Samtliga	  informanter	  föredrar	  att	  jobba	  i	  grupp	  även	  om	  alla	  även	  jobbar	  enskilt.	  C	  har	  
en	  optimal	  gruppstorlek	  på	  6-‐8	  personer	  eftersom	  detta	  stimulerar	  till	  diskussion	  utan	  
att	  individen	  blir	  bortglömd.	  A	  jobbar	  största	  delen	  i	  klasser	  men	  även	  här	  är	  det	  dis-‐
kussionen	  som	  är	  det	  intressanta.	  Även	  B	  föredrar	  gruppen,	  men	  har	  inte	  någon	  definie-‐
rad	  gruppstorlek	  att	  jobba	  med.	  Hen	  jobbar	  ofta	  med	  att	  musikerna	  får	  spela	  för	  
varandra	  i	  gruppen	  och	  därefter	  diskutera	  skeenden,	  känslor	  och	  upplevelser.	  B	  anser	  
här	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  inte	  värdera	  utan	  bara	  observera.	  

Ingen	  av	  informanterna	  vill,	  eller	  lägger	  någon	  stor	  vikt	  på	  instruktioner.	  Samtliga	  
ser	  de	  det	  som	  en	  viktigare	  egenskap	  att	  ge	  möjlighet	  för	  eleven	  själv	  att	  upptäcka	  
lösningar	  och	  uppleva	  skeenden:	  

Men	  man	  måste	  upptäcka	  det	  själv	  i	  rummet.	  Man	  kan	  alltså	  inte	  instruera	  
fram	  en	  massa	  saker.	  Så	  att	  min	  undervisning	  har	  väl	  kanske	  haft	  de	  
förtecknen	  hela	  tiden	  skulle	  jag	  säga	  men	  jag	  blir	  ännu	  mer	  av	  att	  då	  och	  
oerhört	  sparsam	  med	  instruktioner…	  (C)	  

C	  menar	  att	  pedagogens	  utmaning	  är	  att	  känna	  av	  eleven	  och	  vid	  rätt	  tillfällen	  ge	  in-‐
struktioner	  men	  i	  huvudsak	  hålla	  sig	  borta	  från	  instruktioner.	  Frånvaron	  av	  instruktion-‐
er	  menar	  C	  ger	  upphov	  till	  att	  eleven	  själv	  skapar	  lösningar	  och	  att	  detta	  i	  sin	  tur	  skapar	  
det	  som	  C	  kallar	  det	  självskapande	  rummet	  och	  detta	  kan	  bara	  byggas	  av	  eleven	  själv.	  B	  
använder	  sig	  mycket	  av	  det	  verbala.	  Det	  verbala	  består	  av	  utforskande	  frågor,	  som	  får	  
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eleven	  att	  upptäcka	  på	  egen	  hand,	  aktiverande	  verb.	  Inte	  minst,	  menar	  B,	  att	  negationer	  
inte	  bör	  användas	  då	  hjärnan	  har	  svårt	  att	  uppfatta	  dessa:	  

…	  kan	  du	  uttrycka	  det	  med	  positivt	  kommando	  istället.	  Ungefär	  som	  man	  
tränar	  hundar.	  Får	  de	  att	  göra	  det	  som	  de	  verkligen	  ska	  göra	  istället	  för,	  låt	  bli	  
eller	  NEJ…(B)	  

B	  menar	  att	  eleven	  ska	  göra	  det	  den	  ska	  göra	  istället	  för	  vad	  den	  inte	  ska	  göra.	  Detta	  sker	  
via	  positiva	  kommandon	  och	  genom	  att	  utesluta	  just	  negationer.	  Även	  C	  använder	  sig	  av	  
det	  verbala,	  men	  menar	  att	  strategin	  bygger	  på	  lika	  delar	  praktiskt	  musicerande	  och	  
samtal.	  A	  anser	  sin	  strategi	  vara	  helt	  praktisk.	  

4.6	  Medvetenhet,	  analys,	  reflektion	  och	  ansvar	  
Gemensamt	  för	  samtliga	  informanters	  strategier	  är	  nyckelorden:	  medvetenhet	  och	  
analys.	  Därefter	  har	  de	  olika	  informanternas	  strategier	  olika	  karaktäristiska	  aspekter	  
som	  informanten	  anser	  vara	  särskilt	  viktiga	  eller	  effektiva	  för	  sin	  respektive	  strategi.	  

För	  B	  handlar	  medvetenheten	  om	  att	  ta	  fram	  omedvetna	  rörelsemönster	  och	  med-‐
vetandegöra	  dessa	  mönster	  för	  att	  kunna	  få	  dem	  att	  harmonisera	  med	  tankemönstren	  
och	  ena	  energin	  åt	  samma	  håll	  och	  bli	  medveten	  om	  impulser	  och	  ta	  vara	  på	  dem	  och	  
inte	  kämpa	  emot.	  	  B	  menar	  att	  ”man	  kan	  inte	  tänka	  på	  flera	  saker	  samtidigt	  men	  man	  
kan	  hoppa	  emellan.”	  (B).	  Hen	  jämför	  detta	  med	  en	  dirigents	  blick	  över	  ett	  partitur.	  
Dirigenten	  kan	  inte	  se	  alla	  stämmorna	  på	  en	  gång.	  Dirigenten	  växlar	  mellan	  de	  olika	  
stämmorna.	  På	  samma	  vis	  menar	  hen	  att	  det	  inte	  går	  att	  koncentrera	  sig	  på	  fler	  tekniska	  
tankar	  samtidigt	  utan	  vi	  måste	  hoppa	  emellan	  dem.	  Så	  som	  A	  ser	  det	  ”…	  klarar	  hjärnan	  
av	  att	  förstå	  som	  mönster...”	  (A).	  B	  anser	  också	  att	  det	  handlar	  om	  att	  bli	  medveten	  om	  
skelettet.	  Hen	  menar	  att	  detta	  gör	  eleven	  trygg	  att	  hantera	  nya	  situationer	  och	  bli	  skap-‐
ande	  i	  ögonblicket.	  Medvetenheten	  om	  kroppen	  och	  kontroll	  över	  kroppen	  erhålls	  
genom	  olika	  rörelsesekvenser	  som	  börjar	  i	  en	  detalj	  för	  att	  senare	  knytas	  an	  till	  hela	  
kroppen.	  Detta	  ger	  en	  känsla	  av	  en	  helhet	  och	  eleven	  kan	  lägga	  sin	  kapacitet	  på	  att	  
lyssna	  och	  interagera	  med	  övriga	  musiker	  och	  publik,	  säger	  B.	  

C	  ser	  reflektionen	  som	  grundläggande	  –	  Vad	  i	  det	  sinnestillstånd	  vi	  har	  kan	  vi	  för-‐
ändra?	  menar	  C	  är	  utgångspunkten.	  Detta	  liknar	  den	  syn	  på	  det	  mentala	  träningen	  som	  
A	  har,	  då	  hen	  ser	  hjärnan	  som	  en	  ständig	  byggarbetsplats	  där	  den	  mentala	  träningen	  är	  
ett	  effektivt	  sätt	  att	  bygga	  om	  hjärnan.	  Byggmaterialet	  är	  allt	  det	  vi	  utsätts	  för.	  Vi	  kan	  
därför	  välja	  att	  utsätta	  hjärnan	  för	  sådant	  som	  vi	  tror	  hjärnan	  utvecklas	  konstruktivt	  och	  
positivt	  av,	  menar	  A.	  Hen	  går	  vidare	  med	  att	  genom	  att	  konkretisera	  abstrakta	  tankar	  
kan	  vi	  påverka	  hjärnan.	  Genom	  att	  upprepa	  en	  situation	  i	  tanken	  kan	  den	  till	  slut	  bli	  så	  
verklig	  att	  blotta	  tanken	  på	  situationen	  aktiverar	  samma	  känslor	  och	  muskler	  som	  
aktiverades	  vid	  den	  verkliga	  situationen.	  Detta	  menar	  A	  är	  att	  konkretisera	  abstrakta	  
tankar.	  

A	  använder	  sig	  av	  reflektion	  och	  frågor	  för	  att	  utövaren	  ska	  ges	  möjlighet	  att	  skapa	  
medvetenhet	  om	  sig	  själv	  och	  olika	  musikaliska	  fenomen.	  Reflektionen,	  menar	  A,	  är	  
viktigast	  efter	  prestationer	  som	  har	  gått	  bra	  eftersom	  vi	  ändå	  är	  bra	  på	  att	  uppmärk-‐
samma	  det	  som	  går	  sämre:	  

Att	  se	  till	  att	  reflektera	  över	  varför	  saker	  och	  ting	  går	  bra.	  Och	  det	  är	  inte	  så	  att	  
jag	  menar	  att	  man	  inte	  ska	  ta	  reda	  på	  vad	  det	  är	  som	  gör	  att	  det	  går	  illa,	  men	  
det	  är	  vi	  redan	  så	  bra	  på.	  Det	  gör	  vi	  hela	  tiden	  och	  då	  när	  det	  blir	  obalans	  i	  de	  
där	  systemen	  så	  blir	  det	  destruktivt	  att	  tänka	  på	  varför	  gick	  det	  så	  jävla	  dåligt.	  
(A)	  

Det	  är	  denna	  obalans	  i	  fokus	  mellan	  goda	  och	  dåliga	  upplevelser	  som	  är	  orsaken	  till	  att	  
destruktiva	  tankar	  får	  starkt	  fäste,	  menar	  A.	  Ibland	  hittar	  man	  dock	  inget	  som	  påverkar	  
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att	  musikern	  just	  denna	  gång	  funnit	  det	  goda	  tillståndet.	  Ibland	  när	  man	  frågar	  får	  man	  
inget	  svar,	  menar	  A,	  men	  hen	  anser	  att	  det	  alltid	  är	  värt	  att	  ställa	  frågan:	  

Det	  är	  alltid	  värt	  att	  ställa	  frågan,	  och	  bara	  det	  att	  du	  ställer	  de	  frågorna	  ofta	  
påverkar	  hjärnans	  kvalitet.	  (A)	  

	  Med	  tiden	  byggs	  en	  samling	  av	  stoff	  som	  kan	  hjälpa	  till	  att	  oftare	  försätta	  utövaren	  i	  det	  
goda	  sinnestillståndet	  för	  situationen,	  menar	  A.	  Detta	  stoff	  jämför	  A	  med	  triggers.	  Re-‐
flektionen	  är	  också	  nyckeln	  för	  att	  se	  om	  det	  finns	  något	  användbart	  i	  gamla	  tekniker	  
och	  erfarenheter	  som	  går	  att	  tillämpa	  på	  nya	  situationer.	  Eftersom	  A	  menar	  att	  det	  alltid	  
gör	  det,	  menar	  hen	  att	  en	  vuxen	  människa	  aldrig	  kan	  vara	  en	  nybörjare	  på	  någonting.	  

A	  anser	  att	  det	  effektivaste	  sättet	  att	  öva	  är	  en	  medveten	  övning	  där	  eleven	  först	  de-‐
finierar	  varför	  man	  ska	  öva	  och	  analyserar	  varför	  man	  ska	  öva	  på	  just	  detta.	  Vad	  är	  
avsikten?	  Vad	  är	  detta	  bra	  för?	  A	  berättar	  vidare	  att	  en	  övning,	  till	  exempel	  en	  skala,	  kan	  
vara	  bra	  för	  många	  saker,	  men	  man	  ska	  uppmärksamma	  vad	  den	  ska	  vara	  bra	  för	  just	  nu,	  
och	  sedan	  spela	  med	  avseende	  på	  just	  det.	  Ju	  tydligare	  syftet	  är	  definierat	  desto	  effekti-‐
vare	  blir	  övningen.	  Analysen	  är	  effektivare	  om	  man	  gör	  analysen	  själv	  än	  om	  någon	  
annan	  gör	  det	  åt	  en.	  Om	  man	  är	  skolvan	  hör	  man	  en	  analys	  men	  bryr	  sig	  inte	  om	  den,	  
man	  hänger	  på,	  menar	  A.	  Här	  måste	  eleven	  också	  lära	  sig	  att	  ta	  ansvar	  för	  sin	  egen	  
utveckling	  då	  den	  annars	  tenderar	  att	  endast	  att	  bli	  tidsfördriv	  menar	  A.	  

4.7	  Lust,	  motivation	  och	  plikt	  
Att	  man	  får	  prova	  och	  spela	  olika	  ensembler,	  det	  kanske	  blir	  fult	  och	  falskt	  och	  
fel	  men	  alltså	  det	  finns	  en	  glädje	  och	  en	  entusiasm	  där…	  Det	  är	  spelglädjen,	  det	  
är	  lusten	  och	  det	  är	  gemensamheten	  ofta.	  Att	  spela	  ihop	  i	  någonting	  bra.	  (C)	  

C	  menar	  att	  glädjen	  att	  spela	  ihop	  måste	  få	  vara	  det	  som	  styr	  undervisningen.	  Lust	  väcks	  
i	  möjligheten	  att	  få	  prova	  på	  olika	  ensemblekonstellationer	  utan	  förväntningar	  och	  att	  
låta	  musicerandet	  få	  bli	  fult,	  fel	  och	  falskt	  utan	  att	  kritisera	  detta.	  Borden	  och	  måsten,	  
menar	  C,	  är	  ett	  problem	  för	  både	  utövaren,	  eleven	  och	  pedagogen.	  C	  anser	  också	  det	  att	  
veta	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  en,	  som	  lärare	  och	  musiker,	  och	  gör	  att	  man	  brinner	  för	  
sin	  uppgift,	  är	  en	  nyckel,	  men	  också	  att	  veta	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  eleven	  är	  viktigt.	  B	  
menar	  också	  att	  pedagogen	  måste	  vara	  sin	  egen	  eldvakt	  för	  att	  hålla	  elden	  vid	  liv	  hela	  
tiden.	  Ingen	  annan	  kan	  hålla	  motivationen	  vid	  liv	  åt	  en.	  	  

A	  menar	  att	  plikten	  fräter	  på	  lusten	  och	  att	  detta	  är	  den	  stora	  utmaningen	  för	  peda-‐
goger.	  Vidare,	  menar	  A,	  att	  oavsett	  hur	  mycket	  en	  musiker	  eller	  elev	  övar	  spelar	  detta	  
ingen	  roll	  om	  övningen	  sker	  av	  plikt	  istället	  för	  av	  nyfikenhet	  och	  lust:	  

…	  om	  man	  styr	  det	  (övningen)	  med	  plikten	  så	  kommer	  du	  inte	  lika	  långt	  som	  
om	  du	  styr	  det	  med	  någon	  slags	  fanatisk	  ådra	  eller	  med	  någon	  slags	  obendelig	  
lust	  att	  det	  är	  där	  det	  är.	  Och	  tyvärr	  har	  jag	  upplevt	  allt	  för	  mycket	  att,	  på	  en	  
del	  musikhögskolestudier	  så	  fräter	  det	  på	  själva	  lusten.	  (A)	  

Med	  en	  pliktfylld	  övning	  kommer	  inte	  eleven	  eller	  musikern	  särskilt	  långt,	  oavsett	  
mängden	  övning	  menar	  A.	  	  

Motivationen	  måste	  komma	  inifrån	  sig	  själv	  menar	  A.	  Små	  barn	  kan	  tillfredsställas	  
av	  läraren	  men	  det	  räcker	  bara	  så	  länge.	  Eleven	  måste	  förr	  eller	  senare	  hitta	  egen	  moti-‐
vation,	  tillfredsställa	  sig	  själv	  och	  generera	  egen	  lust.	  Att	  generera	  lust	  är	  en	  aktiv	  hand-‐
ling,	  menar	  A,	  till	  skillnad	  från	  olust	  som	  inte	  kräver	  någon	  handling	  alls.	  Att	  tänka	  ut	  
positiva	  tankar	  kring	  det	  man	  företar	  sig	  menar	  A	  är	  en	  enkel	  sak	  som	  vem	  som	  helst	  
kan	  åstadkomma.	  Det	  kan	  till	  exempel	  vara	  att	  likna	  fiollådans	  dragkedja	  vid	  en	  jättes-‐
tor,	  leende	  mun	  eller	  en	  tanke	  att	  –	  åhh…	  här	  ligger	  en	  fiol	  och	  längtar	  efter	  mig,	  säger	  A.	  
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4.8	  Lugn,	  avslappning	  och	  meditation	  
I	  den	  mentala	  träningen	  kopplar	  man	  avslappning	  till	  det	  inre	  mentala	  rummet,	  för	  att	  
där	  kunna	  identifiera	  sig	  med	  nya	  associationer,	  menar	  C.	  På	  denna	  punkt	  skiljer	  sig	  
samtliga	  informanters	  svar	  åt,	  då	  C	  har	  avslappning	  som	  en	  integrerad	  del	  av	  sin	  stra-‐
tegi,	  medan	  B	  inte	  alls	  använder	  sig	  av	  någon	  form	  av	  avslappning	  även	  om	  hen	  kan	  se	  
fördelar	  med	  att	  till	  exempel	  ägna	  sig	  åt	  yoga.	  B	  skapar	  dock	  lugn	  och	  ro	  genom	  att	  hela	  
tiden	  låta	  eleven	  ägna	  sig	  åt	  microrörelser,	  som	  enligt	  B	  förbättrar	  inlärningen.	  A	  ligger	  
där	  någonstans	  mitt	  emellan.	  I	  sin	  strategi	  använder	  A	  ingen	  avslappning	  av	  något	  slag.	  
Dock	  rekommenderar	  A	  att	  man	  ska	  ägna	  sig	  åt	  någon	  form	  av	  avslappning	  då	  detta,	  
enligt	  erfarenheten	  A	  har	  skaffat	  sig,	  kan	  bidra	  till	  att	  man	  kan	  styra	  vitala	  organ	  som	  till	  
exempel	  hjärtat.	  A	  menar	  här	  att,	  genom	  att	  sänka	  pulsen	  med	  hjälp	  av	  till	  exempel	  
meditation,	  kan	  man	  skapa	  sig	  lugn	  i	  stressade	  situationer	  eftersom	  en	  lägre	  puls	  skapar	  
lugn,	  menar	  A.	  Avslappningen	  för	  C	  innebär	  snarare	  att	  skapa	  ett	  mentalt	  inre	  rum	  och	  
att	  under	  avslappningen	  även	  jobba	  med	  visualisering.	  Även	  A	  pratar	  om	  ett	  mentalt	  
rum,	  men	  det	  mentala	  rum	  som	  A	  använder	  sig	  av,	  innebär	  skapandet	  av	  ett	  mer	  faktiskt	  
mentalt	  rum	  där	  utövaren	  alltid	  kan	  känna	  sig	  trygg	  och	  lugn.	  Rummet	  i	  sig	  byggs	  upp	  
med	  väggar	  och	  inredning	  färg	  och	  utsikt.	  I	  detta	  trygga,	  mentala	  rum	  ska	  utövaren	  alltid	  
kunna	  vända	  sig	  i	  pressade	  situationer	  eller	  vid	  oinspirerade	  situationer	  för	  att	  hitta	  
lugn	  respektive	  hämta	  inspiration.	  Det	  är	  ett	  rum	  fyllt	  med	  tankar,	  känslor	  och	  upplevel-‐
ser	  som	  gagnar	  det	  vi	  ska	  ta	  oss	  för,	  menar	  A.	  

B	  stannar	  inte	  för	  länge	  på	  varje	  fras	  eller	  detaljer	  på	  grund	  av	  vikten	  av	  musik-‐
styckets	  helhet,	  B	  byter	  ofta	  också	  fokus	  för	  hen	  anser	  att	  detta	  ger	  lugn	  och	  stimulans	  
till	  hjärnan:	  

…om	  det	  blir	  för	  mycket	  så,	  släpp	  och	  så	  byt	  fokus.	  Och	  det	  där	  om	  att	  byta	  
fokus	  ofta,	  det	  är	  något	  som	  jag	  gör,	  för	  att	  det	  stimulerar	  här	  uppe	  och	  det	  
lugnar.	  (B)	  

Bytet	  av	  fokus	  ger	  hjärnan	  fler	  alternativ	  att	  lösa	  problem	  och	  skapar	  fler	  kopplingar	  
mellan	  höger	  och	  vänster	  hjärnhalva	  menar	  hen.	  Här	  skiljer	  sig	  B	  helt	  från	  de	  två	  övriga.	  
Varken	  A	  eller	  C	  vill	  prata	  om	  höger	  och	  vänster	  hjärnhalva	  då	  de	  anser	  det	  vara	  en	  
alltför	  begränsande	  och	  delvis	  felaktig	  bild	  av	  hur	  detta	  påverkar	  det	  mentala	  spelet.	  C	  
vill	  använda	  sig	  av	  ett	  vidare	  begrepp	  som	  innefattar	  fler	  aspekter,	  men	  både	  A	  och	  C	  är	  
överens	  om	  att	  bilden	  av	  höger	  och	  vänster	  hjärnhalva	  ändå	  duger	  som	  en	  pedagogisk	  
modell:	  

Ska	  man	  ta	  det	  väldigt	  grovt	  kan	  man	  tala	  om	  vänster	  och	  höger	  hjärnhalva	  
men	  det	  är	  aldrig	  rätt	  men	  man	  kan	  göra	  det	  endå	  som	  en	  pedagogiskt	  modell	  
kan	  man	  prata	  om	  det	  så.	  Att	  det	  är	  lite	  olika	  tankenatur.	  (A)	  

4.9	  Teknik	  kontra	  det	  mentala	  
Samtliga	  informanter	  menar	  att	  sinnet	  och	  kroppen	  är	  nära	  sammanknutna.	  Det	  innebär,	  
menar	  informanterna,	  att	  man	  inte	  kan	  jobba	  med	  det	  ena	  utan	  att	  påverka	  det	  andra	  
oavsett	  om	  det	  är	  kroppen	  eller	  sinnet	  som	  ligger	  i	  fokus.	  Både	  B	  och	  C	  är	  skeptiska	  till	  
”en	  kultur	  i	  utbildningen,	  som	  det	  handlar	  mer	  om	  prestation	  och	  rätt	  och	  fel.”	  (C).	  A	  
menar	  att	  färdigheter	  inom	  till	  exempel	  notläsning	  inte	  är	  något	  dåligt,	  men	  hen	  menar	  
att	  teorin	  måste	  knytas	  an	  till	  gehöret	  och	  det	  mentala	  spelet,	  och	  där	  är	  även	  A	  kritisk	  
mot	  utbildningarna	  idag.	  Att	  endast	  uppmärksamma	  tekniken	  tenderar	  ofta	  till	  att	  
fokusera	  på	  rätt	  och	  fel	  menar	  C.	  A	  menar	  att	  det	  som	  hen	  ser	  på	  gehörslektioner	  är	  ett	  
bra	  exempel	  där	  det	  mentala	  och	  tekniken	  kopplas	  ihop,	  där	  man	  kan	  se	  till	  exempel	  
pianister	  fingra	  gehör,	  det	  vill	  säga	  att	  till	  exempel	  pianister	  känner	  gehöret	  i	  fingrarna	  
snarare	  än	  i	  örat.	  	  
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C	  menar	  att	  det	  råder	  en	  obalans	  i	  utbildningarna	  mellan	  analys	  och	  det	  andliga	  i	  
musiken	  och	  menar	  här	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  skapa	  en	  balans	  genom	  att	  till	  exempel	  ta	  till	  
sig	  kultur	  som	  konserter,	  teater,	  litteratur	  mm.	  Den	  obalans	  som	  finns	  mellan	  analys,	  
bedömning	  och	  det	  andliga	  i	  musiken,	  menar	  C,	  delvis	  har	  sin	  grund	  i	  musiktävlingar:	  

…	  vi	  leder	  publiken	  in	  på	  ett	  fel	  tankespår,	  för	  när	  det	  blir	  som	  alldra	  bäst	  då	  
sitter	  man	  inte	  och	  bedömer.	  Då	  är	  man	  bara	  uppslukad.	  Och	  så	  kan	  det	  ju	  vara	  
på	  tävlingar	  också	  att	  den	  som	  hänför	  musiken,	  men	  det	  finns	  såna	  faror	  i	  att	  
man	  sitter	  här	  analyserar.	  (C)	  

Musiktävlingar	  riktar	  in	  musikerna	  och	  publiken	  på	  ett	  felaktigt	  spår	  då	  det	  tenderar	  att	  
handla	  mer	  om	  bedömning	  och	  analys	  än	  om	  hur	  man	  som	  åhörare	  och	  musiker	  upple-‐
ver	  och	  uppslukas	  av	  musiken.	  C	  har	  två	  koncept	  för	  att	  jobba	  med	  att	  balansera	  upp	  det	  
mentala	  spelet	  kontra	  det	  tekniska.	  Det	  ena	  konceptet	  jobbar	  med	  tre	  olika	  fysiska	  
platser	  i	  övningsrummet	  som	  fokuserar	  på	  olika	  områden.	  På	  plats	  ett	  jobbar	  eleven	  
med	  att	  lära	  sig	  instrumentet.	  På	  andra	  platsen	  jobbar	  eleven	  med	  instudering	  av	  stycke,	  
partitur	  eller	  stämma	  utan	  instrument	  och	  på	  sista,	  den	  tredje,	  platsen	  tränar	  eleven,	  
med	  hjälp	  av	  sin	  fantasi,	  konsertsituationen.	  Denna	  sista	  plats	  menar	  C	  är	  den	  mentala	  
träningen	  och	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  träna	  på	  den	  konsertkänsla	  man	  vill	  ta	  med	  sig	  
till	  den	  faktiska	  konserten.	  B	  menar	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  träna	  på	  konsertsituat-‐
ionen.	  B	  delar	  upp	  övningen	  på	  följande	  vis:	  ”meckande”	  (teknikövande)	  och	  ”raceande”	  
(konsertsituationen).	  B	  tycker	  att	  det	  är	  en	  alltför	  stor	  vikt	  på	  meckandet.	  Vid	  raceandet	  
kan	  man	  misslyckas	  eller	  lyckas	  men	  oavsett	  ger	  det	  upphov	  till	  återkoppling	  som	  också	  
är	  nyttig.	  Den	  optimala	  situationen	  är,	  tycker	  B,	  när	  musikern	  står	  på	  scenen	  och	  då	  inte	  
behöver	  tänka	  på	  teknik	  utan	  rikta	  sig	  utåt	  och	  interagerar.	  Tekniken	  och	  noterna	  ska	  
vara	  förankrade	  i	  kroppen	  och	  inte	  behöva	  medvetna	  tankar,	  menar	  B.	  Det	  andra	  kon-‐
ceptet	  som	  C	  kallar	  för	  40/60	  innebär	  att	  av	  100	  %	  är	  60	  %	  övning	  på	  teknik	  och	  instu-‐
dering	  mm.	  de	  övriga	  40	  %	  är	  något	  som	  sker	  i	  stunden	  i	  samspelet	  med	  de	  andra	  och	  
publiken	  samt	  att	  själv	  tillåta	  sig	  ta	  vara	  på	  de	  impulser	  som	  drabbar	  en,	  men	  också	  att	  
ge	  impulser.	  40/60	  konceptets	  40	  %	  del,	  som	  C	  använder	  sig	  av,	  alltså	  det	  som	  bygger	  på	  
musicerandet	  i	  stunden,	  bygger	  mycket	  på	  tillit:	  

...	  jag	  litar	  på	  jag	  kan	  mitt,	  jag	  litar	  på	  att	  du	  kan	  ditt	  och	  så	  satsar	  vi	  att	  
någonting	  händer.	  (C)	  

Med	  detta	  resonemang,	  menar	  C,	  att	  det	  inte	  fungerar	  med	  någon	  trappstegsmodell,	  där	  
man	  ska	  lära	  sig	  en	  sak	  för	  att	  sedan	  lära	  sig	  nästa	  osv.	  Teknik	  och	  det	  mentala	  spelet	  har	  
också	  kontakt	  med	  tilliten	  och	  självförtroendet.	  Självförtroendet	  är	  på	  instrumentet	  
medan	  självkänslan	  är	  det	  man	  vill	  säga	  menar	  C.	  C	  anser	  att	  man	  måste	  ha	  något	  per-‐
sonligt	  att	  berätta.	  Dock	  tenderar	  utbildningen	  ofta	  att	  handla	  om	  rätt	  och	  fel,	  menar	  C.	  C	  
har	  i	  en	  gruppdiskussion	  kommit	  fram	  till	  att	  man	  kan	  dela	  på	  självförtroendet	  i	  två	  
grenar	  

1. Självförtroende	  –	  trygghet	  i	  det	  man	  gör	  
2. Självkänsla	  –	  älskad	  och	  uppskattad	  för	  den	  man	  är	  som	  person	  

Informant	  B	  har	  utarbetat	  något	  som	  hen	  kallar	  för	  lager	  på	  lager,	  vilket	  innebär	  att	  B	  
jobbar	  med	  samtliga	  musikaliska	  aspekter	  samtidigt	  men	  på	  en	  fras	  eller	  en	  sektion	  av	  
en	  låt	  i	  taget,	  och	  gärna	  bakifrån	  då	  eleven	  alltid	  får	  känt	  material	  att	  ta	  sikte	  på.	  Detta	  
menar	  B	  bygger	  en	  trygghet	  och	  säkerhet	  i	  både	  tekniska	  såväl	  som	  mentala	  aspekter.	  B	  
utgår	  hela	  tiden	  från	  det	  som	  är	  lätt	  och	  välbekant	  för	  att	  sedan	  närma	  sig	  problemen.	  B	  
betonar,	  förutom	  känslan	  i	  musiken,	  även	  helheten	  väldigt	  starkt.	  A	  har	  ingen	  uppdel-‐
ning	  mellan	  tekniskt	  övande	  och	  mentalt	  övande.	  A	  ser	  dock	  en	  obalans	  i	  utbildningarna	  
i	  dag,	  men	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  musikern	  hela	  tiden	  utmanar	  sig.	  Att	  alltid	  göra	  
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övningen	  lite	  svårare	  än	  det	  tillräckliga,	  oavsett	  om	  det	  är	  mentalt	  eller	  fysiskt	  eftersom	  
upplevelsen	  av	  det	  som	  är	  tillräckligt	  då	  känns	  lättare,	  menar	  A.	  

4.10	  Mental	  hygien	  
B	  ser	  viljan	  som	  ett	  problem	  inte	  bara	  för	  att	  den	  tenderar	  att	  skymma	  lösningar,	  utan	  
även	  eftersom	  viljan	  är	  långsammare	  än	  känslan	  och	  fantasin.	  Därför	  använder	  sig	  B	  
mycket	  av	  känslan	  i	  materialet	  och	  känslan	  som,	  genom	  materialet,	  genereras	  i	  kroppen.	  
Känslan	  blir	  här	  en	  nyckel	  även	  för	  teknik,	  menar	  B.	  Detta	  är	  samma	  princip	  som	  gör	  att	  
de	  smådjävlar,	  som	  B	  kallar	  tankarna	  som	  säger	  att	  –	  nu	  blir	  det	  svårt,	  och	  –	  det	  här	  
klarar	  du	  inte	  av.	  Fantasin	  vinner	  alltid	  över	  smådjävlarna	  menar	  B.	  C	  pratar	  också	  om	  
smådjävlarna.	  Hen	  delar	  in	  tankar	  i	  två	  delar:	  de	  tankar	  som	  uppmuntrar	  och	  de	  tankar	  
som	  bidrar	  med	  destruktiva	  tillrop,	  som	  skapar	  negativa	  känslor	  och	  låter	  dåliga	  erfa-‐
renheter	  hamna	  i	  förgrunden.	  C	  tror	  att	  de	  negativa	  tankarna	  hamnar	  i	  förgrunden	  
eftersom	  ”…	  det	  som	  är	  starkast	  känslomässigt	  dit	  går	  vår	  uppmärksamhet”.	  Även	  A	  
nämner	  djävlarna	  och	  hens	  sätt	  att	  blockera	  ut	  dem	  är	  att	  skapa	  en	  mental	  hygien.	  Det	  
vill	  säga	  att	  tankegodset	  endast	  är	  konstruktivt	  och	  inte	  destruktivt.	  A	  har	  också	  en	  
tudelning	  mellan	  tankar	  som	  gagnar	  det	  som	  ska	  genomföras	  och	  tankar	  som	  förutspår	  
misslyckande	  och	  tristess.	  C	  jobbar	  inte	  med	  att	  få	  bort	  dessa	  negativa	  upplevelser	  och	  
känslor.	  Däremot	  ska	  dessa	  negativa	  känslor	  och	  upplevelser	  bli	  så	  obetydliga	  att	  de	  inte	  
påverkar	  lika	  starkt.	  C	  jobbar	  med	  att	  flytta	  dessa	  negativa	  känslor	  och	  upplevelser	  till	  
bakgrunden	  och	  flytta	  fram	  positiva	  känslor	  och	  upplevelser	  och	  låta	  dessa	  ta	  plats	  och	  
ta	  över	  uppmärksamheten	  

4.11	  Rädslan	  att	  spela	  fel	  
…	  den	  rädsla	  den	  återhållenhet	  man	  då	  kan	  känna	  inför	  att	  ställa	  sig	  inför	  en	  
jury	  eller	  ställa	  sig	  inför	  en	  publik,	  har	  någon	  stans	  lärts	  in	  alltså	  genom	  någon	  
slags	  erfarenhet	  och	  grundtanken	  som	  jag	  tänker:	  då	  går	  det	  att	  lära	  om.	  (C)	  

Något	  som	  samtliga	  informanter	  talar	  om	  är	  att	  mycket	  bekymmer	  grundar	  sig	  i	  en	  
rädsla.	  Rädslan,	  menar	  B,	  aktiverar	  reaktioner	  kopplade	  till	  nedärvda	  instinkter.	  Dessa	  
reaktioner	  kan	  aktiveras	  som	  en	  vana	  till	  slut,	  vilket	  innebär	  att	  reaktionerna	  kommer	  
att	  infinna	  sig	  varje	  gång	  man	  utför	  aktiviteten.	  När	  rädslan	  kommer	  på	  scen	  eller	  vid	  ett	  
prestationstillfälle	  aktiveras	  flykt-‐	  eller	  kampinstinkten	  igång	  och	  då	  roterar	  skelettet,	  
men	  den	  presterande	  tvingar	  sig	  att	  stå	  kvar.	  Det	  finns	  en	  konflikt,	  menar	  B,	  och	  medve-‐
tenheten	  om	  det	  är	  ett	  steg	  i	  rätt	  riktning.	  A	  anser	  att	  rädslan	  kan	  förstöra	  den	  finmoto-‐
riska	  balanseringen	  och	  fingertoppskänslan.	  C	  menar	  att	  som	  treåring	  finns	  väldigt	  få	  
tankar	  på	  vad	  mamma	  och	  pappa	  tycker	  om	  prestationen	  som	  utförs.	  Rädslan	  och	  åter-‐
hållsamheten	  kommer	  någonstans	  längs	  med	  uppfostran.	  Detta	  innebär	  att	  det	  finns	  en	  
inlärd	  grundtanke	  eller	  upplevelse,	  menar	  C.	  Då	  menar	  hen	  också	  att	  det	  därigenom	  går	  
att	  lära	  om.	  C	  talar	  om	  ytterligare	  en	  aspekt	  på	  rädslan	  och	  det	  är	  rädslan	  att	  spela	  fel	  
vilket	  leder	  utövaren	  till	  något	  som	  kallas	  för	  fear	  based	  training,	  vilket	  innebär	  att	  man	  
inte	  övar	  för	  att	  bli	  bättre,	  utan	  övandets	  målsättning	  är	  att	  inte	  spela	  fel.	  Rädslan	  för	  att	  
spela	  fel	  leder	  till	  att	  musikern	  inte	  vågar	  hänge	  sig	  åt	  musiken	  fullt	  ut	  eftersom	  att	  detta	  
innebär	  en	  risk	  att	  spela	  fel:	  

Jag	  försöker	  se	  det	  mer	  som	  att,	  det	  där	  är	  en	  del	  av	  vår	  konst	  på	  något	  sätt.	  Vi	  
lär	  oss	  hur	  saker	  och	  ting	  alltså	  stilen,	  vi	  lär	  oss	  våra	  instrument,	  vi	  lär	  oss	  
samspela,	  men	  sen	  …	  ge	  sig	  hän	  i	  musiken,	  så	  innebär	  det	  att	  man	  riskerar	  att	  
spela	  fel	  och	  det	  är	  en	  helt	  nödvändig	  del	  för	  att	  musiken	  ska	  bli	  levande.	  (C)	  
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Genom	  att	  fokusera	  på	  prestationen,	  menar	  C,	  gör	  att	  uppmärksamheten	  försvinner	  från	  
musiken	  och	  läggs	  istället	  på	  personen.	  Dock,	  menar	  C,	  att	  en	  mentalt	  tränad	  person	  kan	  
rikta	  uppmärksamheten	  till	  musiken	  men	  fortfarande	  fylla	  hela	  rummet	  med	  personen.	  

4.12	  Sammanfattning	  
Gemensamt	  för	  samtliga	  informanters	  strategier	  är	  att	  de	  gärna	  bygger	  på	  en	  grundidé.	  
Det	  som	  går	  att	  se	  är	  att	  mer	  utbildning	  ger	  en	  tydligare,	  mer	  uttalad	  strategi.	  Gemen-‐
samt	  är	  också	  den	  holistiska	  bild	  informanterna	  har	  av	  kroppen	  och	  sinnet,	  där	  det	  ena	  
direkt	  påverkar	  den	  andra.	  Dock	  skiljer	  sig	  informanternas	  arbete	  med	  dessa	  två	  avse-‐
värt.	  Informanterna	  ser	  sina	  respektive	  strategier	  som	  generaliserbara,	  lärandehjälpme-‐
del.	  Ingen	  av	  informanterna	  angriper	  ett	  problem	  i	  fråga	  direkt,	  utan	  arbetar	  med	  en	  hel	  
inlärande	  process	  för	  att	  komma	  till	  bukt	  med	  problem	  generellt.	  Gruppen	  är	  ett	  viktigt	  
arbetssätt	  då	  diskussioner	  och	  utforskande	  frågor	  är	  en	  nyckel	  i	  samtliga	  strategier.	  Det	  
är	  eleverna	  som	  ska	  finna	  problemen	  och	  lösningarna	  själva,	  inte	  läraren.	  Det	  är	  också	  
här	  medvetenheten	  och	  analysen	  kommer	  med	  i	  bilden.	  Informanterna	  förhåller	  sig	  till	  
lugn	  och	  avslappning	  på	  olika	  vis,	  men	  gemensamt	  är	  att	  de	  anser	  det	  vara	  ett	  bra	  kom-‐
plement	  till	  den	  mentala	  träningen.	  Samtliga	  informanterna	  är	  överens	  om	  att	  det	  finns	  
en	  obalans	  mellan	  tekniskt	  övande	  och	  mentalt	  övande	  eller	  övande	  på	  känsla,	  inlevelse	  
och	  uttryck.	  Detta	  har	  de	  olika	  informanterna	  olika	  sätt	  att	  balansera	  upp	  men	  de	  försö-‐
ker	  alla	  att	  aktivt	  balansera	  och	  skapa	  jämvikt	  mellan	  det	  tekniska	  och	  mentala.	  
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5.	  Diskussion	  
Jag	  inleder	  avsnittet	  med	  att	  diskutera	  mitt	  val	  av	  kvalitativa	  intervjuer	  som	  metod,	  och	  
förklarar	  varför	  andra	  metoder	  inte	  lämpar	  sig	  lika	  bra.	  Vidare	  diskuterar	  jag	  resultatet	  
och	  litteraturen	  utifrån	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv.	  Jag	  tänker	  också,	  utifrån	  litteratu-‐
ren	  och	  intervjusvaren,	  formulera	  några	  egna	  tankar	  om	  de	  essentiella	  punkter	  som	  
framkommit	  i	  arbetet.	  Därefter	  belyser	  jag	  vilken	  betydelse	  denna	  rapport	  har	  för	  det	  
pedagogiska	  kollegiet	  och	  till	  sist	  presenterar	  jag	  hur	  forskningen	  på	  närliggande	  områ-‐
den	  kan	  fortgå.	  

5.1	  Metoddiskussion	  
Valet	  av	  kvalitativa	  intervjuer	  som	  metod	  bygger	  på	  den	  kvalitativa	  intervjuns	  förmåga	  
att	  finna	  en	  djupare	  bild	  av	  informantens	  livsvärld	  och	  hur	  denne	  tänker	  angående	  olika	  
fenomen	  (Kvale	  1997)	  och	  i	  mitt	  fall	  pedagogiska	  och	  psykologiska	  aspekter	  på	  musik-‐
undervisningen.	  Enkätundersökningar	  har	  vanligtvis	  ett	  annat	  fokus	  och	  tenderar	  ofta	  
att	  bli	  ytliga	  och	  endast	  ge	  svar	  på	  faktafrågor	  och	  hur	  vanligt	  förekommande	  en	  viss	  
åsikt	  är	  (Johansson	  &	  Svedner	  2010).	  Det	  finns	  också	  i	  intervjun	  möjlighet	  att	  upptäcka	  
andra	  aspekter	  än	  vad	  som	  från	  början	  var	  avsett	  till	  skillnad	  från	  enkätens	  riktade	  raka	  
frågor.	  

Observationer	  koncentrerar	  sig	  på	  skeenden	  i	  undervisningen	  och	  resultat	  av	  hand-‐
lingar	  (Johansson	  &	  Svedner	  2010).	  Då	  jag	  i	  arbetet	  ämnar	  ta	  reda	  på	  pedagogens	  tankar	  
kring	  mentala	  träningsmetoder	  i	  musikundervisningen	  anser	  jag	  inte	  att	  observationer	  
kommer	  åt	  detta	  på	  ett	  tillräckligt	  djupgående	  sätt.	  Dock	  tror	  jag	  att	  observationer	  som	  
kompletteras	  med	  intervjuer	  skulle	  ge	  väldigt	  intressanta	  resultat.	  Med	  tanke	  på	  studi-‐
ens	  omfattning	  menar	  jag	  dock	  att	  det	  inte	  finns	  utrymme	  för	  en	  sådan	  omfattande	  
metod	  även	  om	  det	  skulle	  ge	  ett	  mycket	  intressant	  resultat.	  

Klassrumsförsök	  skulle	  också	  ge	  mycket	  intressanta	  resultat	  för	  studien.	  Men	  då	  jag	  
i	  studien	  ämnar	  visa	  på	  hur	  pedagoger	  konstruerar	  sina	  strategier	  och	  tänker	  kring	  
mentala	  träningsmetoder	  i	  musikundervisningen	  skulle	  inte	  denna	  metod	  ge	  samma	  
resultat	  om	  än	  mycket	  intressanta	  resultat.	  Jag	  anser	  att	  klassrumsförsök	  endast	  skulle	  
ha	  möjlighet	  att	  omfatta	  någon	  av	  grundstrategierna	  och	  detta	  skulle	  ge	  ett	  alltför	  smalt	  
resultat	  för	  att	  vara	  tillfredställande	  för	  det	  jag	  avser	  med	  studien.	  

5.2	  Resultat	  diskussion	  
I	  följande	  avsnitt	  diskuterar	  jag	  resultatet	  och	  litteraturen	  utifrån	  ett	  sociokulturellt	  
perspektiv.	  Jag	  försöker	  härleda	  de	  svar	  informanterna	  har	  gett	  och	  de	  metoder	  som	  
presenterats	  i	  litteraturen	  genom	  detta	  perspektiv.	  

5.2.1	  Ett	  ständigt	  lärande	  –	  på	  gott	  och	  ont	  
Enligt	  informanterna	  finns	  det	  ett	  nära	  samband	  mellan	  teknik	  och	  mentalt	  spel.	  Båda	  
dessa	  hänger	  i	  sin	  tur	  intimt	  samman	  med	  en	  persons	  tillit	  och	  självförtroende.	  Som	  
helhet	  delar	  informanterna	  därefter	  upp	  självförtroende	  i	  två	  delar:	  självförtroende	  och	  
självkänsla.	  Detta	  stämmer	  väl	  överens	  med	  hur	  Uneståhl	  &	  Schill	  (2012)	  beskriver	  
självförtroende	  till	  skillnad	  mot	  Railo,	  som	  delar	  in	  självförtroende	  i	  ett	  generellt	  och	  ett	  
specifikt	  självförtroende.	  Oavsett	  hur	  denna	  uppdelning	  görs,	  så	  menar	  Säljö	  (2010)	  att	  
självförtroende	  är	  något	  som	  byggs	  upp	  i	  umgänget	  med	  sin	  samtid,	  i	  en	  social	  kontext	  
som	  i	  synnerhet	  utspelar	  sig	  utanför	  den	  institutionaliserade	  miljön.	  Han	  menar	  också	  
att	  det	  finns	  två	  socialisationsperioder,	  en	  i	  hemmet	  som	  liten	  och	  en	  senare,	  i	  skolan,	  
vilka	  lär	  olika	  saker	  (a.a.).	  Säljö	  styrker	  här	  enligt	  mig,	  informanternas	  beskrivning	  av	  
synen	  på	  självförtroende.	  	  
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Säljö	  menar,	  i	  sitt	  sätt	  att	  lägga	  fram	  det	  sociokulturella	  perspektivet,	  att	  alla	  lär	  
olika	  saker	  beroende	  på	  kultur,	  plats	  och	  umgänge	  men	  att	  vi	  hela	  tiden	  lär	  (a.a.):	  

Människor	  kan	  inte	  undvika	  att	  lära,	  och	  deltagande	  i	  olika	  former	  av	  
verksamheter	  ger	  människor	  erfarenhet	  som	  de	  –	  på	  gott	  och	  ont	  –	  tar	  med	  
sig.	  (Säljö	  2010,	  s.	  235)	  

Det	  mest	  anmärkningsvärda	  här	  är	  alltså	  att	  Säljö	  menar,	  precis	  som	  Railo	  (1992),	  att	  
oavsett	  om	  en	  elev	  inte	  förstår	  och	  misslyckas	  eller	  en	  elev	  som	  förstår	  och	  lyckas	  jämt,	  
lär	  sig	  eleverna	  antagligen	  lika	  mycket.	  Skillnaden	  är	  bara	  vad	  de	  lär	  sig	  (a.a.).	  Denna	  syn	  
på	  lärande,	  att	  vi	  lär	  av	  både	  negativa	  och	  positiva	  upplevelser,	  i	  kombination	  med	  
känslor	  kan	  utgöra	  en	  otroligt	  stark	  magnetisk	  kraft	  som	  kan	  dra	  till	  sig	  och	  skapa	  både	  
negativa	  och	  positiva	  processer	  (Oestrich	  &	  Johansen	  2007).	  Säljö	  (2010)	  menar	  att	  det	  
finns	  en	  inbyggd	  pedagogik	  i	  praktiken	  som	  inte	  går	  att	  undvika.	  	  

Informanterna	  i	  den	  här	  studien	  liknar	  hjärnan	  vid	  en	  ständig	  byggarbetsplats	  där	  
byggmaterialet	  är	  allt	  det	  vi	  utsätts	  för.	  Vi	  kan	  välja	  hur	  vi	  ser	  på	  detta	  material	  och	  vi	  
kan	  även	  se	  till	  att	  hjärnan	  utsätts	  för	  ett	  material	  som	  konstruktivt	  förändrar	  hjärnan.	  
Synonymt	  med	  detta	  ställer	  sig	  även	  Säljö	  (2010)	  då	  han	  menar	  att	  kunskap	  är	  föränder-‐
lig	  och	  utvecklas	  hela	  tiden	  beroende	  av	  kollektivet.	  I	  och	  med	  att	  vi	  alltid	  är	  under	  
utveckling	  och	  förändring	  har	  vi	  hela	  tiden	  möjlighet	  att	  ta	  till	  oss	  nya	  kunskaper	  likväl	  
andras	  kunskaper	  (a.a.).	  Informanterna	  i	  denna	  studie	  talar	  även	  om	  analogiskt	  lärande,	  
vilket	  menas	  att	  vi	  genom	  studier	  av	  professionella	  utövare	  kan	  ta	  till	  oss	  deras	  erfaren-‐
heter.	  Detta	  menar	  även	  Fagéus	  (2013)	  som	  skriver	  att	  genom	  berättelser	  om	  sina	  egna	  
erfarenheter	  kan	  andra	  bearbeta	  och	  tolka	  dessa	  utifrån	  sina	  erfarenheter	  och	  därige-‐
nom	  tillägna	  sig	  nya	  erfarenheter.	  Även	  Säljö	  (2010)	  menar	  att	  vi	  kan	  få	  insikter	  genom	  
att	  ta	  till	  oss	  nya	  mönster	  och	  möjligheter	  i	  den	  praktiska	  identifieringen,	  det	  vill	  säga:	  
förmågan	  att	  ta	  till	  oss	  nya	  kunskaper	  likväl	  andras	  kunskaper,	  och	  tillägna	  oss	  även	  
dessa.	  	  

5.2.2	  Vad	  det	  är	  som	  lärs,	  inte	  hur	  något	  lärs	  
Liknelsen	  av	  hjärnan	  som	  en	  ständig	  byggarbetsplats	  med	  allt	  vi	  upplever	  som	  bygg-‐
material,	  kan	  enligt	  informanterna	  vara	  oss	  till	  nytta	  då	  vi	  kan	  välja	  vad	  hjärnan	  utsätts	  
för	  och	  därigenom	  utveckla	  hjärnan	  på	  konstruktivt	  vis.	  Enligt	  informanterna	  är	  reflekt-‐
ion,	  analys	  och	  medvetenhet	  genomgående	  en	  nyckel	  för	  ett	  konstruktivt,	  mentalt,	  
stärkande	  bygge.	  Detta	  menar	  jag	  stämmer	  väl	  överens	  med	  det	  sociokulturella	  perspek-‐
tiv	  som	  Säljö	  (2010)	  representerar.	  Han	  menar	  att	  frågan	  inte	  är	  hur	  man	  lär,	  utan	  vad	  
man	  lär.	  Genom	  reflektion,	  analys	  och	  medvetenhet	  kan	  en	  elev	  eller	  en	  mentalt	  tränad	  
person	  styra	  vad	  lärdomen	  blir	  av	  olika	  situationer	  eller	  åtminstone	  bli	  medveten	  om	  
vad	  som	  lärs	  i	  den	  stundande	  prestationen	  (Säljö	  2010).	  Förmågan	  att	  tänka	  reflekte-‐
rande	  och	  analysera,	  menar	  Säljö,	  härstammar	  från	  språkets	  möjligheter,	  vilket	  är	  en	  
väsentlig	  aspekt	  av	  det	  sociokulturella	  perspektivet.	  Det	  är	  språket	  som	  bidrar	  med	  
beskrivningar	  och	  berättelser	  men	  också	  med	  förstående	  (a.a.).	  	  
	  
Informanterna	  beskriver	  även	  att	  vi	  genom	  att	  upprepa	  en	  situation	  i	  tanken,	  kan	  göra	  
den	  så	  verklig	  att	  vi	  vid	  blotta	  tanken	  på	  situationen	  aktiverar	  samma	  känslor	  och	  musk-‐
ler	  som	  aktiverades	  vid	  den	  verkliga	  situationen.	  Möjligheten	  till	  berättande	  och	  be-‐
skrivningar	  av	  upplevelser,	  kan	  därmed	  ha	  avgörande	  betydelse	  för	  vår	  förmåga	  att	  
bearbeta	  tankar	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  de	  upplevs	  konkreta.	  Även	  affirmationer	  är	  ju	  
beroende	  av	  denna	  förmåga,	  då	  affirmationer	  innebär	  att	  föreställa	  sig	  en	  imaginär	  
verklighet,	  en	  berättelse.	  Hur	  vi	  uppfattar	  en	  situation	  och	  skapar	  kunskap	  kring	  denna	  
beror	  på	  vår	  relation	  till	  informationen	  och	  i	  vilket	  kontext	  vi	  befinner	  oss	  i,	  i	  stunden	  
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(a.a.).	  Med	  hjälp	  av	  detta	  synsätt	  kan	  vi	  så	  gå	  in	  i	  en	  positiv	  spiral.	  Om	  vi,	  utifrån	  detta	  
resonemang,	  skapar	  oss	  en	  konstruktiv	  bild	  av	  de	  prestationer	  vi	  utför,	  kan	  vi	  öka	  vår	  
chans	  att	  uppfatta	  nya	  situationer	  på	  ett	  positivt	  vis.	  Detta	  genom	  att	  se	  på	  misslyckan-‐
det,	  som	  att	  det	  endast	  är	  en	  subjektiv	  bedömning	  av	  en	  händelse	  och	  alltså	  inget	  faktum	  
(Lejonclou	  &	  Lindberg	  1996).	  

5.2.3	  Dialogen	  som	  tänkande	  i	  grupp	  eller	  enskilt	  
Under	  intervjuerna	  talar	  informanterna	  om	  ”smådjävlarna”.	  Dessa	  smådjävlar	  beskrivs	  
som	  en	  inre	  dialog	  där	  djävlarna	  på	  olika	  vis	  talar	  om	  hur	  vi	  kan	  misslyckas.	  Detta	  är	  
något	  som	  överensstämmer	  med	  både	  Green	  &	  Gallway	  (1986)	  samt	  Uneståhl	  &	  Schill	  
(2012).	  Det	  är	  också	  samma	  resonemang	  som	  förs	  av	  Feldenkrais	  gällande	  inre	  motivat-‐
ionskonflikter	  (Feldenkrais	  2006).	  Även	  Railo	  (1992)	  omnämner	  denna	  inre	  dialog	  om	  
misslyckande	  som	  prestationsångest.	  Säljö	  (2010)	  bekräftar	  i	  sin	  tur,	  att	  tänkande	  kan	  
utgöras	  av	  ett	  samtal	  inom	  en	  person	  där	  resonemang	  förs	  inom	  en	  individ,	  istället	  för	  
med	  en	  eller	  flera	  samtalspartners.	  Säljö	  menar	  dock	  att	  detta	  är	  en	  problemlösande	  
dialog	  vilket	  jag	  menar	  nödvändigtvis	  inte	  behöver	  vara	  fallet.	  Det	  finns	  risker	  att	  tän-‐
kande	  i	  dialogform	  inom	  en	  person,	  också	  kan	  vara	  ifrågasättande	  på	  det	  vis	  som	  fram-‐
kommer	  hos	  den	  här	  studiens	  informanter.	  Säljö	  (2010)	  menar	  också	  att	  en	  inre	  dialog	  
också	  kan	  vara	  det	  som	  fungerar	  som	  reflektion	  och	  analys.	  Det	  är	  språket	  som	  bidrar	  
med	  beskrivningar	  och	  berättelser	  men	  också	  med	  förstående	  och	  konkretisering	  av	  
upplevelser,	  menar	  Säljö.	  

Resultatet	  i	  den	  här	  studien	  visar	  på	  en	  vilja	  hos	  informanternas	  att	  arbeta	  i	  grupp.	  I	  
en	  grupp	  ges	  möjlighet	  för	  deltagare	  att	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  erfarenheter	  för	  att	  inspi-‐
rera,	  inspireras,	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  metoder	  samt	  att	  hitta	  lösningar	  tillsammans,	  men	  
även	  diskutera	  olika	  fenomen.	  Säljö	  menar	  också	  att	  tänkande	  kan	  ske	  i	  gruppsituation-‐
er,	  och	  då	  komma	  runt	  den	  enskilda	  individens	  begränsningar.	  Dialog	  kan	  också	  vara	  ett	  
samtal	  mellan	  flera	  personer	  där	  deltagarna	  ställer	  frågor	  som	  för	  en	  närmare	  lösning	  
och	  konkretiserar	  upplevelser	  menar	  Säljö	  (2010).	  Språket	  ger	  möjlighet	  att	  meddela	  sig	  
men	  också	  att	  skapa	  ett	  kollektivt	  tänkande	  där	  gruppen	  får	  ta	  del	  av	  styrkan	  från	  samt-‐
liga	  erfarenheter	  hos	  deltagarna	  i	  gruppen	  (a.a.).	  	  

5.2.4	  Ett	  dekontextualiserat,	  situerat	  lärande	  
Informanterna	  ställer	  sig	  kritiska	  till	  undervisningen	  i	  skolan,	  då	  de	  menar	  att	  skolan	  
som	  sådan	  blivit	  dekontextualiserad,	  det	  vill	  säga	  att	  den	  institutionaliserade	  skolan	  har	  
separerat	  teori	  från	  verklighet.	  Informanterna	  menar	  också	  att	  även	  musik	  har	  dekon-‐
textualiserats.	  De	  anses	  att	  det	  blir	  sällan	  som	  eleverna	  får	  möjlighet	  att	  ha	  musik	  i	  sin	  
kontext,	  att	  t	  ex.	  konsertverksamhet	  måste	  tränas	  extra	  utanför	  skolan.	  Men	  även	  ett	  
teoretiskt	  ämne,	  som	  musikteori,	  är	  i	  stort	  behov	  av	  att	  få	  vara	  i	  sin	  praktik	  och	  måste	  
spelas	  och	  få	  klang	  och	  inte	  bara	  genomföras	  på	  papper.	  I	  musik	  blir	  risken	  för	  en	  sådan	  
dekontextualisering	  mellan	  det	  tekniska	  övandet	  och	  konsertvanan,	  att	  det	  skapar	  en	  
okunskap	  angående	  livet	  och	  aktiviteten	  som	  utspelar	  sig	  på	  scenen.	  Resultatet	  av	  en	  
sådan	  brist	  på	  konsertprestationer	  kan	  leda	  till	  ett	  framförande	  utan	  känslor	  men	  med	  
god	  teknisk	  avancering	  som	  dock	  inte	  talar	  till	  åhörarna.	  Informanterna	  menar	  att	  en	  
balansering	  av	  det	  tekniska	  övandet	  och	  den	  praktiska	  verksamheten	  samt	  en	  kontextu-‐
alisering	  av	  övning	  är	  nödvändig	  och	  att	  de	  gör	  detta	  men	  på	  olika	  vis.	  Antingen	  genom	  
att	  arbeta	  helt	  praktiskt	  hela	  tiden,	  även	  med	  teori,	  eller	  genom	  en	  fortsatt	  uppdelning	  
av	  övning	  men	  där	  en	  del	  av	  denna	  fokuseras	  på	  den	  praktiska	  verksamheten	  och	  den	  
andra	  på	  den	  tekniska	  verksamheten.	  Säljö	  (2010)	  menar	  i	  likhet	  med	  detta,	  att	  skolan	  
idag	  inte	  är	  inriktad	  på	  att	  agera	  i	  världen,	  utan	  bara	  tala	  om	  den.	  Det	  leder	  till	  att	  läran-‐
det	  idag	  har	  blivit	  dekontextualiserat	  och	  syftet	  är	  inte	  längre	  att	  lära	  den	  praktiska	  
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verksamheten,	  utan	  det	  väsentliga	  i	  lärandet	  är	  lärandet	  i	  sig,	  menar	  han	  (a.a.).	  Skrift-‐
språkliga	  baserade	  kunskaper	  har	  idag	  fått	  en	  sådan	  status	  att	  det	  inte	  är	  konstigt	  att	  
skolan	  dekontextualiserats	  och	  ökar	  glappet	  mellan	  utlärning	  och	  verksamhet	  (a.a.).	  
Säljö	  (2010)	  presenterar	  själv	  en	  lösning	  och	  hänvisar,	  i	  sin	  tur,	  till	  Leontievs	  tredelning	  
av	  det	  situerade	  handlandet:	  

• Verksamhetssystem	  –	  kollektiv	  varaktig	  verksamhet	  
• Handling	  –	  målorienterad	  individuell	  aktivitet	  
• Operation	  –	  rutinmässiga	  delkomponenter	  

Informanterna	  kommer	  dock	  med	  en	  lösning	  som	  jag	  menar	  kan	  relateras	  till	  Säljös	  
lösning.	  Övningsrummet	  delas	  in	  i	  tre	  platser.	  Plats	  ett	  kan	  motsvara	  handlingen,	  att	  lära	  
sig	  sitt	  instrument.	  Plats	  två	  kan	  vara	  att	  ordna	  det	  som	  efterfrågas	  av	  ensemblen,	  eller	  
kollektivet,	  alltså	  instudering	  av	  till	  exempel	  musiken,	  det	  som	  Leontiev	  kallar	  verksam-‐
hetssystem.	  Plats	  tre	  kan	  motsvara	  övandet	  på	  konsertsituationen	  eller	  konserten	  i	  sig	  
där	  allt	  ska	  ske	  rutinmässigt	  eller	  automatiserat	  det	  vill	  säga	  operation.	  Dessa	  tre	  platser	  
lära	  sig	  instrumentet,	  instudering	  av	  musik	  och	  övning	  på	  konsertvanan	  beskriver	  även	  
Fagéus	  (2013).	  

Skolan	  har	  länge	  haft	  ett	  försprång	  rent	  kunskapsmässigt	  menar	  Säljö	  (2010).	  Detta	  
försprång	  har	  nu	  hämtats	  in	  av	  samhället	  och	  av	  industrin,	  anser	  han.	  Det	  fungerar	  idag	  
inte	  att	  läraren	  håller	  en	  monolog	  om	  kunskap.	  Detta	  tenderar	  att	  göra	  lärandet	  till	  en	  
passiv	  konsumtion.	  Eleverna	  måste	  idag	  få	  erfarenheter	  som	  är	  konkreta	  och	  appropri-‐
era	  begrepp	  och	  färdigheter,	  menar	  Säljö	  (a.a.).	  Vikten	  av	  att	  appropriera	  kunskaper	  är	  
något	  som	  är	  återkommande,	  dock	  har	  det	  skett	  med	  olika	  begrepp:	  induktion	  (Grön-‐
holm	  1996)	  och	  konsolidering	  (Oestrich	  &	  Johansen	  2007)	  men	  också	  åsikten	  om	  att	  
förståelse	  bara	  kan	  tillägnas	  av	  individen	  själv	  men	  vetandet	  kan	  förmedlas	  av	  till	  exem-‐
pel	  lärare	  eller	  föräldrar	  (Fagéus	  2013),	  vilket	  jag	  menar	  är	  samma	  skeende	  som	  de	  tre	  
tidigare	  nämnda	  begreppen	  (appropriera,	  induktion	  och	  konsolidering).	  

Genom	  att	  lära	  oss	  språket	  bra,	  oavsett	  om	  det	  är	  svenska	  eller	  musik,	  kan	  man	  ana	  
vart	  meningen	  eller	  frasen	  ska	  ta	  vägen,	  då	  det	  i	  situationen	  inte	  finns	  ett	  oändligt	  antal	  
möjligheter	  att	  gå.	  Allting	  föregås	  av	  något	  annat.	  Detta	  gör	  att	  vi	  kan	  utföra	  musikaliska	  
handlingar	  som	  om	  vi	  kunde	  se	  in	  i	  framtiden.	  På	  samma	  vis	  kan	  vi,	  enligt	  Säljö	  (2010)	  
gör	  människan	  förutsägbar	  men	  också	  flexibel	  genom	  att	  människans	  handlande	  alltid	  
är	  situerat.	  Det	  vill	  säga	  att	  handlandet	  är	  anpassat	  efter	  en	  situation	  och	  genomförs	  till	  
en	  följd	  av	  olika	  yttre	  företeelser.	  

5.2.5	  En	  homogen	  människobild	  
Ett	  dekontextualiserat	  lärande	  och	  ett	  separerande	  mellan	  form	  och	  innehåll	  som	  fun-‐
nits	  i	  skolan	  har	  skapat	  en	  dualiserad	  människobild.	  I	  både	  denna	  studies	  resultat	  och	  i	  
bakgrundens	  litteratur,	  framkommer	  dock	  att	  en	  homogen	  människobild	  är	  nödvändig	  
för	  en	  sund	  utveckling	  av	  lärandet.	  Arbetet	  med	  sinnet	  påverkar	  den	  fysiska	  kroppen	  
och	  arbetet	  med	  den	  fysiska	  kroppen	  påverkar	  det	  intellektuella,	  känslorna	  och	  sinnet.	  
Hur	  man	  angriper	  detta	  synsätt	  skiljer	  sig	  dock	  kraftigt	  och	  definieras	  på	  olika	  nivåer.	  
Kontentan	  är	  dock	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  acceptera	  kopplingen	  mellan	  sinne	  och	  kropp	  
men	  också	  att	  uppmärksamma	  kopplingen.	  Även	  Säljö	  (2010)	  menar	  att	  en	  dualiserad	  
människobild	  är	  tvärt	  emot	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  där	  flera	  sanningar	  kan	  
skapas	  parallellt	  och	  ingen	  ultimat	  sanning	  existerar.	  Det	  sociokulturella	  perspektivet,	  
som	  Säljö	  presenterar,	  innebär	  ett	  stötande	  och	  blötande	  av	  kunskaper	  samt	  att	  lärandet	  
är	  resultatet	  av	  en	  kamp.	  Han	  förespråkar	  en	  homogen	  människobild	  där	  det	  abstrakta	  
ligger	  i	  nära	  samarbete	  med	  det	  konkreta	  och	  där	  verktygen	  att	  lösa	  problem	  både	  är	  
intellektuella	  och	  fysiska	  (a.a.).	  	  
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5.3	  Slutsatser	  
Genom	  att	  kontextualisera	  kunskap	  i	  skolan	  skapas	  en	  mer	  homogen	  människobild,	  där	  
lärandet	  tar	  hänsyn	  till	  intellektuella	  och	  det	  abstrakta	  för	  att	  därigenom	  kunna	  appro-‐
priera	  kunskap	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  så	  att	  kunskap	  blir	  användbar	  och	  tillämpningsbar	  i	  
det	  vardagliga	  livet.	  

Lärande	  är	  kontinuerligt	  och	  kunskap	  utvecklas	  hela	  tiden.	  Antagligen	  finns	  det	  inte	  
två	  personer	  som	  lär	  samma	  saker	  i	  en	  och	  samma	  situation.	  Den	  informella	  praktiken	  
har	  en	  otroligt	  stark	  och	  effektiv	  pedagogik,	  som	  den	  institutionaliserade	  skolan	  måste	  
vara	  försiktig	  med	  då	  den	  både	  kan	  vara	  en	  otrolig	  konstruktiv	  kraft	  men	  likväl	  kan	  bli	  
otroligt	  destruktiv	  och	  leda	  till	  inlärningssvårigheter.	  

Språkets	  många	  kapaciteter	  är	  en	  nyckel	  för	  lärande.	  Språket	  är	  det	  som	  gör	  det	  
möjligt	  för	  oss	  att	  tänka,	  oavsett	  om	  det	  är	  i	  grupp	  eller	  enskilt,	  och	  det	  är	  också	  språket	  
som	  gör	  reflektioner	  och	  analyser	  möjliga.	  Det	  som	  knyter	  ihop	  detta	  är	  den	  mer	  språk-‐
ligt	  uppenbara	  utforskande	  frågan	  som	  leder	  både	  reflektionen	  och	  tänkandet	  vidare.	  

5.4	  Egna	  reflektioner	  
Genomgående	  under	  arbetet	  har	  ett	  fåtal	  ord	  återkommit,	  medvetenhet,	  reflektion	  och	  
trygghet.	  Jag	  har	  funderat	  över	  vad	  det	  är	  som	  dessa	  centrala	  begrepp	  innebär	  för	  
undervisningen	  och	  hur	  undervisningen	  förändras	  med	  fokus	  på	  dessa	  centrala	  begrepp.	  
Jag	  har	  därför	  valt	  att	  i	  mina	  egna	  reflektioner	  försöka	  bearbeta	  vart	  och	  ett	  av	  dessa	  ord	  
och	  hur	  dessa	  ord	  förändrar	  undervisningen	  för	  en	  betydligt	  mer	  oerfaren	  elev	  än	  vad	  
som	  var	  vanligast	  för	  mina	  informanter.	  Detta	  ska	  ge	  möjlighet	  att	  forma	  en	  lärarfilosofi	  
eller	  åtminstone	  påverka	  en	  befintlig	  lärarfilosofi	  men	  också	  ge	  en	  möjlighet	  till	  att	  
skapa	  nya	  metoder	  för	  att	  undervisa	  med.	  Dock	  anser	  jag	  att	  detta	  inte	  kan	  ersätta	  
glädjens	  pedagogiska	  egenskaper	  eller	  den	  energi	  som	  en	  pedagog	  kan	  överföra	  till	  sin	  
elev	  via	  sitt	  engagemang	  och	  bemötande.	  

5.4.1	  Tre	  centrala	  begrepp	  
Medvetenhet	  –	  Att	  skapa	  medvetenhet	  hos	  eleverna	  är	  en	  viktig	  del	  av	  det	  pedago-‐

giska	  arbetet	  menar	  jag,	  med	  stöd	  av	  detta	  arbete.	  Denna	  medvetenhet	  tror	  jag,	  med	  stöd	  
av	  detta	  arbete,	  kan	  åstadkommas	  med	  hjälp	  av	  bland	  annat	  reflektion	  över	  prestation-‐
erna	  men	  också	  genom	  att	  uppmärksamma	  eleverna	  på	  olika	  fenomen,	  både	  kroppsliga,	  
känslomässiga	  och	  musikaliska,	  men	  även	  uppmärksamma	  eleven	  på	  sin	  utveckling	  från	  
gång	  till	  gång.	  Ett	  sätt	  att	  uppmärksamma	  skillnaderna	  från	  gång	  till	  gång	  kan	  vara	  att	  
spela	  in	  eleven	  och	  lyssna	  på	  sig	  själv	  och	  upptäcka	  förändringar	  med	  hjälp	  av	  utfors-‐
kande	  frågor.	  Även	  känslor	  och	  ineffektiva	  rörelsemönster	  kan	  uppmärksammas	  genom	  
utforskande	  frågor.	  Jag	  understryker	  att	  frågorna	  ska	  vara	  utforskande	  och	  inte	  ifråga-‐
sättande.	  En	  fråga	  som	  –	  varför	  –	  hamnar	  här	  i	  gråzonen	  mellan	  de	  båda	  då	  den	  kan	  
upplevas	  ifrågasättande.	  Frågor	  som	  är	  att	  föredra	  är:	  Var	  medveten	  om…	  Lyssna	  efter…	  
Hur	  känns	  det	  när…	  Berätta	  om	  skillnader	  du	  märker	  mellan…	  Vad	  hör	  du	  när…	  Lägg	  
uppmärksamheten	  på…	  Låt	  oss	  se	  om…	  Uppmärksamma	  känslan	  du	  får	  när.	  Dessa	  frågor	  
fungerar	  som	  instruktioner	  men	  låter	  eleven	  själv	  både	  upptäcka	  problemet	  och	  dess	  
lösning	  samt	  skillnaden	  i	  spelet.	  

Reflektion	  –	  Att	  reflektera	  över	  både	  övningen	  och	  prestationen	  tror	  jag	  är	  viktigt	  
för	  utvecklingen.	  Det	  svåra	  är	  att	  inte	  värdera.	  Värderingarna	  tror	  jag,	  med	  stöd	  från	  
studien,	  inte	  är	  till	  godo.	  Att	  med	  öppet	  sinne	  titta	  på	  aktiviteten	  och	  ställa	  samma	  
utforskande	  frågor	  som	  tidigare	  men	  med	  en	  annan	  utgångspunkt	  anser	  jag	  är	  ett	  bra	  
tillvägagångssätt.	  Reflektionens	  utgångspunkt	  ska	  alltid	  utgå	  från	  eleven	  själv	  eller	  från	  
dig	  som	  pedagog	  själv.	  Det	  vill	  säga	  att	  om	  meningen	  introduceras	  med:	  Jag	  upplever	  …,	  
eller	  Jag	  känner	  …,	  är	  meningen	  inne	  på	  rätt	  spår,	  även	  om	  det	  finns	  en	  risk	  för	  att	  även	  
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en	  sådan	  mening	  fortfarande	  bara	  blir	  ett	  omformulerande	  av	  kritik.	  Reflektionen	  ska	  
inte	  ske	  under	  prestationerna	  utan	  i	  övningen,	  som	  inte	  innefattar	  övning	  på	  konsert-‐
verksamheten.	  	  

Trygghet	  –	  Jag	  syftar	  här	  på	  två	  olika	  sorters	  trygghet.	  Det	  kan	  vara	  trygghet	  inför	  
prestationen	  eller	  trygghet	  i	  övningen.	  Trygghet	  skapas	  genom	  att	  vara	  sparsam	  med	  
instruktioner	  och	  leda	  eleven	  med	  hjälp	  av	  de	  utforskande	  frågorna.	  Detta	  gör	  att	  eleven	  
och	  läraren	  inte	  ställer	  högre	  förväntningar	  än	  vad	  som	  är	  realistiskt.	  Trygghet	  inför	  en	  
prestation	  kan	  också	  skapas	  genom	  att	  pedagogen	  håller	  sig	  lugn	  inför	  prestationen	  men	  
kan	  också	  skapas	  genom	  att	  exempel	  börja	  öva	  ett	  stycke	  bakifrån.	  Om	  undervisningen	  
börjar	  med	  den	  sista	  delen	  av	  stycket	  kommer	  eleven	  alltid	  ha	  något	  känt	  att	  ta	  sikte	  på.	  

5.4.2	  Instruktionsfritt	  med	  utforskande	  frågor	  
Sparsamhet	  med	  instruktioner	  och	  istället	  använda	  utforskande	  frågor	  gör	  att	  eleven	  
och	  läraren	  inte	  ställer	  högre	  förväntningar	  än	  vad	  som	  är	  realistiskt	  på	  utövandet.	  Jag	  
vill	  dock	  påminna	  om	  att	  en	  del	  elever	  i	  vissa	  faser	  av	  lärandet	  är	  i	  behov	  av	  instruktion-‐
er	  fram	  till	  en	  viss	  punkt	  och	  att	  detta	  kan	  behövas	  vid	  olika	  situationer	  i	  utvecklingen.	  
Detta	  har	  inget	  med	  utövarens	  förmåga	  eller	  kunskap	  att	  göra.	  

Även	  om	  instruktioner	  ersätts	  av	  utforskande	  frågor	  kan	  det	  vara	  ovant	  att	  under-‐
visa	  på	  detta	  vis.	  Jag	  tror	  dock	  att	  det	  är	  viktigt	  att,	  som	  lärare,	  ge	  sig	  tid	  att	  introducera	  
denna	  typ	  av	  undervisning,	  med	  färre	  instruktioner	  och	  mer	  utforskande	  frågor.	  Genom	  
att	  ha	  en	  aktiv	  tanke	  mot	  detta	  kommer	  instruktioner	  och	  abstrakt	  beröm	  som	  bra!	  att	  
fasas	  ut	  ur	  undervisningen	  sakta	  men	  säkert.	  Det	  kan	  även	  ta	  tid	  för	  eleven	  att	  acceptera	  
denna	  typ	  av	  undervisning.	  Eleven	  måste	  också	  få	  tid	  att	  besvara	  de	  utforskande	  frå-‐
gorna.	  Det	  kan	  vara	  svårt	  att	  svara	  på	  frågorna	  särskilt	  i	  början,	  men	  jag	  menar	  att	  bara	  
genom	  att	  ställa	  frågorna	  utvecklas	  förmågan	  att	  besvara	  dem,	  och	  oavsett	  om	  man	  
lyckas	  svara	  på	  frågorna	  eller	  inte	  så	  utvecklas	  i	  alla	  fall	  tankens	  kvalitet.	  

5.5	  Arbetets	  betydelse	  
Om	  jag	  tittar	  tillbaka	  på	  min	  utbildning,	  inte	  bara	  de	  senaste	  åren	  utan	  redan	  som	  nybör-‐
jare	  i	  musiken,	  har	  den	  hittills	  aldrig	  tagit	  upp	  de	  mentala	  aspekterna	  av	  musicerandet.	  
Mental	  träning	  är	  ett	  genreoberoende	  ämne	  som	  fått	  stor	  genomslagskraft	  och	  erkän-‐
nande	  inom	  flera	  områden.	  Dock	  har	  det	  inom	  musiken	  behandlats	  som	  ett	  ickeproblem	  
utan	  erkännande	  över	  huvudtaget,	  menar	  jag.	  Mentala	  aspekter	  inom	  musikutövandet,	  
som	  till	  exempel	  nervositet,	  har	  länge	  setts	  som	  tabu.	  Jag	  hoppas	  att	  genom	  detta	  arbete	  
kunna	  visa	  på	  en	  del	  av	  de	  vinningar	  som	  finns	  att	  göra	  med	  hjälp	  av	  ganska	  lite	  extra	  
energi	  och	  med	  en	  extra	  tanke	  på	  de	  mentala	  aspekterna	  i	  ens	  egna	  pedagogiska	  hand-‐
lande.	  

För	  mig	  som	  musiklärare	  kommer	  detta	  att	  bli	  en	  utgångspunkt	  i	  min	  pedagogiska	  
filosofi.	  Jag	  har	  fått	  ett	  mycket	  större	  perspektiv	  på	  hur	  pedagoger	  kan	  jobba	  med	  de	  
mentala	  krafterna	  och	  odla	  de	  otroligt	  starka,	  konstruktiva,	  mentala	  processerna.	  Med-‐
vetenheten	  om	  hur	  vårt	  tal	  och	  våra	  handlingar	  påverkar	  elevens	  mentala	  känsloliv	  
kommer	  att	  ge	  mig	  ett	  kraftfullt	  utgångsläge	  som	  pedagog.	  

Jag	  hoppas	  att	  detta	  också	  ska	  kunna	  belysa	  området	  även	  hos	  andra	  pedagoger	  men	  
också	  för	  lärarutbildare	  och	  andra	  pedagogiska	  institutioner.	  

5.6	  Fortsatt	  forskning	  
Följande	  fyra	  punkter	  skulle	  jag	  uppleva	  som	  intressanta	  utgångspunkter	  för	  framtida	  
forskning	  inom	  närliggande	  område:	  
• Utforma	  en	  effektiv	  terminologi	  för	  att	  undervisa	  mentalt	  effektivt	  i	  undervis-‐
ningen	  
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Att	  vidare	  studera	  hur	  terminologin	  skulle	  kunna	  utformas	  samt	  hur	  bemötande	  och	  
kroppsspråk	  skulle	  kunna	  utformas	  för	  att	  påverka	  elevernas	  mentala	  processer.	  	  

• Undersöka	  hur	  en	  mentalt	  fokuserad	  pedagogik	  påverkar	  undervisningen	  
Undersöka	  hur	  en	  mer	  mentalt	  inriktad	  pedagogik	  skulle	  tas	  emot	  av	  elever	  och	  vad	  
en	  sådan	  mentalt	  fokuserad	  pedagogik	  skulle	  ge	  för	  resultat	  i	  en	  faktisk	  verksamhet,	  
samt	  se	  vilka	  metoder	  som	  är	  mest	  effektiva	  och	  bäst	  lämpade?	  

• Undersöka	  hur	  mentala	  aspekter	  inom	  musicerandet	  ter	  sig	  och	  bearbetas	  i	  
andra	  länder	  
Hur	  mentala	  processer/problem	  ser	  ut	  hos	  andra	  länders	  musikutövare?	  Undersöka	  
ett	  utvalt	  land	  med	  stora	  kontraster	  mot	  den	  västerländska	  kulturen,	  men	  med	  lik-‐
nande	  musikaliska	  traditioner,	  till	  exempel	  Sydafrika.	  Frågor	  som	  skulle	  vara	  intres-‐
santa	  att	  få	  svar	  på	  tycker	  jag	  är	  om	  de	  mentala	  barriärerna	  överhuvudtaget	  finns	  
och	  hur	  de	  då	  skiljer	  sig?	  Är	  det	  genuint	  för	  oss	  i	  västvärlden,	  Skandinavien	  eller	  
Sverige?	  Hur	  bearbetar	  man	  dem?	  Vad	  har	  de	  mentala	  aspekterna	  för	  erkännande?	  

• Se	  på	  skillnader	  i	  resultat	  mellan	  mentalt	  fokuserad	  pedagogik	  och	  konvent-‐
ionell	  pedagogik	  
Undersöka	  hur	  resultaten	  för	  en	  mentalt	  arbetande	  pedagog	  skiljer	  sig	  från	  en	  kon-‐
ventionellt	  arbetande	  pedagog.	  Det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  undersöka	  skillnader	  i	  
resultat	  över	  olika	  tidsperspektiv.	  Vilket	  ger	  snabba	  resultat?	  Vilket	  ger	  mest	  lång-‐
siktiga	  resultat?	  Är	  det	  någon	  skillnad	  eller	  är	  det	  bara	  olika	  sätt	  att	  jobba?	  
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jobba	   med	  
mentala	  
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syns	   dessa	  
strategier	   i	  
undervisningen?	  

Kan	   du	   berätta	  

om	   en	   situation	  

då	  du	  i	  en	  under-‐

visningsituation	  

såg	   mentala	  

barriärer	   och	  

började	   en	  

process	   för	   att	  

träna	  bort	  dem.	  

Vad	   har	   du	   för	  
erfarenheter	   av	  
elever	  med	   dåligt	  
självförtroende	   /	  
prestationsång-‐
est?	  

Har	   du	   utifrån	  
dina	   skaffade	  
erfarenheter,	  
ändrat	   din	  
förhållning	   till	  
mentala	   barriärer	  
i	  undervisningen?	  

Har	   du	   någon	  
medveten	  
strategi	   för	   att	  
hjälpa	  elever	  med	  
mentala	  hinder?	  

Hur	  tar	  det	  sig	  uttryck?	  

Hur	  visar	  de	  sig?	  

Litteratur/upplevda/Kurser/kollegor	  

Hur	  då?	  

Hur	   upplever	   du	   undervisningen	   nu	  
jämfört	  med	  innan	  

Styrkor/svagheter	  

Hur	  ser	  den/de	  ut?	  

Vad	  avgör	  vilken	  strategi	  som	  används?	  

Hur	  uppkom	  den?	  

– I vilken 
utsträckning 
använder sig 
lärare av mentala 
strategier? 

–	   I	   vilket	  
sammanhang	  
behöver	  
eleverna	   hjälp	  
med	   sina	  
mentala	  
problem?	  

Upplever	   du	   att	  
barriärerna	  
skiljer	   sig	   åt	   eller	  
ta	   olika	   skepnad	  
beroende	   av	  
situationen?	  

stöter	   du	   ofta	   på	  
elever	   med	  
mentala	   blocke-‐
ringar?	  

Vilka	   typer	   av	  
elever	   hjälper	   du	  
med	   mentala	  
barriärer?	  

Kan	  man	  se	  att	  en	  
viss	   typ	  av	  elever	  
har	  problem?	  

Om	   man	   utesluter	  
en	   viss	   träning	   vad	  
kan	   det	   ge	   för	  
resultat?	  

Högpreste-‐
rande/flickor/pojkar/nybörjare/ava
ncerade/etnicitet/klass	  

Hur	   stor	   del	   av	  
din	   undervisning	  
handlar	   om	  
mental	  träning?	  

Är	   träningen	  
integrerad	  
eller	   separe-‐
rad	   i	   under-‐
visningen?	  

Vad	   finns	   det	   för	   risker/	  
nackdelar/vinninga/Fördelar	  

Kön/nivå	  

Högpreste-‐
rande/flickor/pojkar/nybörjare/a
vancerade/etnicitet/klass	  
	  


