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Sammanfattning		
	
Självständigt	arbete	inom	musiklärarprogrammet	inriktning	gymnasium	
Titel:	Ögonblickets	interpretation	–	En	självstudie	om	sökandet	efter	känslan	av	varande	
i	nuet	på	scen	
Författare:	Sofia	Dellstig	
Termin	och	år:	Vårterminen	2016	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ann-Sofie	Paulander	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
Syftet	med	denna	självstudie	är	att	erhålla	kunskap	om	hur	ögonblickets	interpretation,	
dvs.	känslan	av	varande	i	nuet	uppnås	inför	och	under	sceniska	framträdanden.	Studiens	
frågeställningar	är:	Vilka	tillvägagångssätt	används	för	att	uppnå	det	mentala	tillstånd	
som	gör	att	en	känsla	varande	i	nuet	infinner	sig?	Vilka	insikter	behövs	för	att	en	sådan	
känsla	ska	infinna	sig?	Studien	utgår	från	ett	hermeneutiskt	perspektiv	och	metod	är	
observation	med	hjälp	av	videoinspelning	och	loggbok.	Resultatet	presenteras	utifrån	
tre	teman:	Strävan	efter	innehållslig	förståelse,	Insikter	av	betydelse	och	Ökad	medveten-
het.	I	diskussionskapitlet	vägs	resultatet	mot	den	litteratur	och	tidigare	forskning	som	
presenteras	i	bakgrundskapitlet.		
	
Nyckelord:	Interpretation,	flow,	scennärvaro,	nukänsla,	hermeneutik		
	
Abstract		
Degree	Project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	The	present	moment	in	music	-	A	study	on	the	search	for	the	feeling	of	being	in	the	
moment	on	stage 
Author:	Sofia	Dellstig	
Semester	and	year:	Spring	2016	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ann-Sofie	Paulander	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
The	purpose	of	this	study	is	to	obtain	knowledge	about	how	the	present	moment	in	mu-
sic,	i.e.,	the	feeling	of	being	in	the	present	moment	is	achieved	before	and	during	musical	
performances.	The	study	is	based	on	a	hermeneutic	perspective	and	the	method	of	
choice	is	video	recording	and	logbook.	The	results	are	presented	according	to	three	
themes:	The	quest	for	contextual	understanding,	insights	of	importance	and	increased	
awareness.	In	the	discussion	the	result	is	measured	to	the	literature	and	previous	re-
search	presented	in	the	background	chapter.		
	
Keywords:	Interpretation,	flow,	theatrical	presence,	feeling	of	being	in	the	moment,	
hermeneutics	
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Förord	
Flera	personer	har	varit	till	stor	hjälp	under	studien	och	arbetets	skrivande	process	och	
jag	vill	här	rikta	ett	varmt	tack	till	dem.		
	
Först	vill	tacka	till	min	handledare	Ann-Sofie	Paulander	som	genom	sina	kunskaper	och	
synpunkter	varit	ett	stort	stöd	både	under	studiens	gång	och	under	skrivprocessen	av	
detta	arbete.	Tack	för	din	uppmuntran	och	dina	goda	idéer.	
	
Jag	vill	tacka	Anders	Hoglert	och	Olivia	Seger	i	min	kamrathandledningsgrupp	för	ert	
stöd	och	er	uppmuntran	under	studiens	gång,	ni	har	varit	till	stor	hjälp.		
	
Jag	vill	också	tacka	de	lärare	som	kommit	med	nya	synpunkter	att	ta	i	beaktning	under	
studiens	gång.		
	
Sist	vill	jag	tacka	de	som	tillsammans	med	mig	suttit	och	skrivit	i	biblioteket.	Tack	för	
tips	och	givande	diskussioner	under	skrivprocessen.		
	
Sofia		
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1	Inledning		
I	detta	kapitel	ges	först	en	inledande	beskrivning	av	mitt	intresse	för	det	valda	ämnet,	
därefter	tas	problemformuleringar,	syfte	och	forskningsfrågor	upp.		

1.1	Inledande	text	
Något	som	länge	intresserat	mig	är	vad	det	är	som	gör	att	jag	tycker	att	en	övningsstund	
eller	ett	framträdande	är	bra	och	vad	det	är	som	gör	att	det	känns	roligt	och	menings-
fullt.	För	mig	är	det	vid	dessa	tillfällen	ett	speciellt	tillstånd	av	varande	i	nuet	som	skapar	
en	känsla	av	flöde	och	upprymdhet,	och	som	jag	som	musiker	kan	uppleva	antingen	en-
sam	eller	när	det	är	som	bäst,	tillsammans	med	publiken	vid	ett	framförande.	Genom	
detta	tillstånd	känns	det	som	att	publiken	tillsammans	med	mig	skapar	ett	förbund,	där	
vi	ges	en	likartad	upplevelse.	Detta	tillstånd	är	något	som	jag	här	i	denna	uppsats	kallar	
för	”ögonblickets	interpretation”.	
	
Att	komma	in	i	någon	form	av	flödande	nukänsla	vid	musicerande	händer	mig	allt	som	
oftast.	När	jag	sjunger	ensam	och	när	jag	sjunger	inför	publik	kan	jag	ibland	komma	in	i	
en	känsla	som	gör	att	både	sång	och	framträdande	känns	meningsfullt	och	glädjefyllt.	
När	detta	tillstånd	uppnås	upplever	jag	att	jag	i	efterhand	inte	alltid	minns	vad	som	hänt,	
utan	bara	att	det	hela	kändes	bra.	Det	är	här	också	frågan	om	ett	tillstånd	eller	en	känsla	
som	kan	infinna	sig	plötsligt	utan	förvarning	men	det	är	ofta	först	i	efterhand	jag	inser	
vad	som	hänt.	
	
Något	som	ofta	gör	att	jag	hittar	en	känsla	av	ett	slags	flödande	varande	i	nuet	är	publik-
respons,	dvs.	en	aktiv	publik,	men	det	kan	också	infinna	sig	när	jag	verkligen	tycker	om	
en	sång	och	jag	sjunger	den	för	full	hals	både	ensam	och	i	andras	sällskap.	Efter	ett	så-
dant	tillfälle	känner	jag	mig	lycklig,	jag	blir	uppfylld	av	hela	upplevelsen.	Detta	är	något	
jag	upplever	gör	mitt	musicerande	till	något	mer	än	bara	ord	och	toner.		

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Med	denna	studie	vill	jag	utforska	om	jag	som	musiker	kan	öva	på	att	uppnå	känslan	av	
varande	i	nuet	när	jag	övar	och	när	jag	framträder	inför	publik.	På	vilka	sätt	går	det	att	
uppnå	detta	tillstånd	när	det	utgör	ett	mål	i	sig?	Vilka	tillvägagångssätt	går	att	finna	för	
att	uppnå	denna	känsla	när	en	publik	inte	finns	närvarande?	Anledningen	till	att	jag	valt	
just	detta	ämne	är	att	jag	önskar	se	om	jag	med	hjälp	av	denna	studie	kan	känna	mig	mer	
säker	på	konserter	och	uppnå	en	jämnare	prestationsnivå.	Om	jag	finner	bra	tillväga-
gångssätt	för	detta	kanske	det	också	kan	hjälpa	mig	att	bli	lugnare	inför	ett	framträ-
dande,	och	på	så	vis	lättare	att	finna	den	scennärvaro	som	gör	att	ett	framträdande	
känns	betydelsefullt	även	om	publiken	inte	är	särskilt	aktiv.		
	
Syftet	med	denna	självstudie	är	att	erhålla	kunskap	om	hur	jag	kan	uppnå	ögonblickets	
interpretation,	dvs.	känslan	av	varande	i	nuet	inför	och	under	sceniska	framträdanden.	
Frågeställningarna	är	som	följer:		
	

1. Vilka	tillvägagångssätt	använder	jag	mig	av	för	att	uppnå	det	mentala	tillstånd	som	
gör	att	en	känsla	varande	i	nuet	infinner	sig?		

2. Vilka	insikter	behöver	jag	för	att	en	sådan	känsla	ska	infinna	sig?		
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Min	önskan	är	att	studien	kan	komma	att	vara	av	intresse	för	både	sångare	och	sånglä-
rare.	Som	blivande	sånglärare	är	det	min	förhoppning	att	jag	kommer	att	ha	nytta	av	
kunskapen	från	studien	i	mina	kommande	möten	med	blivande	elever	i	deras	arbete	
med	att	stå	på	scen,	alternativt	deras	strävan	efter	att	finna	lycka	och	meningsfullhet	i	
sitt	musicerande.	
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2	Bakgrund	
I	detta	bakgrundskapitel	ges	först	en	områdesorientering	och	därefter	följer	ett	avsnitt	
med	tidigare	forskning,	kapitlet	avslutas	med	att	studiens	teoretiska	perspektiv,	herme-
neutik,	beskrivs.		

2.1	Områdesorientering	
I	detta	avsnitt	förklaras	några	begrepp	och	metoder	som	är	av	betydelse	för	studien.		

2.1.1	Närvaro	i	ögonblicket	
Det	mentala	tillstånd	jag	söker	uppnå	går	att	likna	vid	Sterns	(2005)	beskrivning	av	
nukänslan,	dvs.	att	vara	fullständigt	närvarande	i	ögonblicket.	Han	liknar	denna	känsla	
vid	en	sinnesstämning	av	existentiell	betydelse,	en	känsla	som	kan	vara	av	olika	styrka.	
Nukänslan	eller	känslan	av	att	vara	närvarande	i	ögonblicket	kan	vara	fullständig	men	
den	kan	också	infinna	sig	på	ett	sätt	som	delar	vårt	fokus.	Ett	exempel	på	detta	kan	vara	
att	musicera	här	och	nu	och	samtidigt	ha	något	som	hänt	tidigare	på	dagen	i	tanken	som	
delar	ens	fokus.	Stern	menar	att	vi	alltså	kan	befinna	oss	i	olika	tidsrymder	simultant.	
Det	som	sker	i	den	närvarande	stunden	är	en	”subjektiv,	psykologisk	processenhet	som	
man	är	medveten	om”	(s.	45).	Det	är	svårt	att	ringa	in	och	det	är	också	svårt	att	tidvis	
fastställa	vad	ett	varande	i	det	nuvarande	ögonblicket	utgörs	av,	hur	det	startar	och	hur	
det	upphör.	Stern	hävdar	också	att	ögonblicket	och	känslan	av	att	vara	i	det	kan	uppstå	
omedvetet	och	instinktivt,	det	kan	också	skölja	över	en	människa	likt	en	våg	och	fram-
gjutas	utan	att	denne	lägger	märke	till	det.	Det	är	ofta	först	efteråt	insikten	om	vad	som	
hänt	infinner	sig,	detta	när	denna	känsla	långsamt	flyter	iväg.	

2.1.2	Flöde/flow	
Ett	annat	relevant	tillstånd	är	fenomenet	flow	beskrivet	av	Csikszentmihalyi	(2007).	
Csikszentmihalyi	verkar	som	professor	vid	University	of	Chicago	och	har	under	de	sen-
aste	två	decennierna	varit	aktiv	i	forskningsområden	relaterade	till	flow.	Han	beskriver	
flow	som	”det	sinnestillstånd	i	vilket	människor	är	så	uppslukade	av	vad	de	gör	att	
ingenting	annat	tycks	betyda	något”	(s.	20).	Flow	beskrivs	som	en	optimal	upplevelse	
eller	total	lycka	ofta	kopplad	till	våra	sinnen	som	kan	infinna	sig	i	många	olika	samman-
hang.	En	musikupplevelse	kan	skapa	flow,	så	också	en	smakupplevelse.	Flow	kan	upp-
fattas	som	njutbart	via	exempelvis	yoga,	sex,	konst	eller	sport.	Det	kan	gälla	något	män-
niskor	känner,	ser,	erfar,	hör	etc.	Fenomenet	uppges	i	sig	självt	vara	så	pass	spännande	
och	tilltalande	att	den	som	upplever	det	inte	vill	sluta.	Flow	kan	infinna	sig	av	en	ren	
tillfällighet,	exempelvis	i	lyckliga	stunder	då	delaktighet	eller	exempelvis	en	positiv	ny-
het	ligger	till	grund.	Enligt	Csikszentmihalyi	är	det	sannolikt	att	flow	uppstår	till	följd	av	
en	strukturerad	sysselsättning	eller	för	att	någon	med	en	flowskapande	fallenhet	fram-
bringar	det.		
	
Musik	kan	enligt	Csikszentmihalyi	(2007)	bidra	till	fokusering	genom	att	den	kan	hjälpa	
oss	att	stänga	ute	sådana	moment	som	stör	våra	mål:	”Musik	hjälper	till	att	organisera	
sinnet”	(s.	138).	Ett	exempel	på	detta	är	att	en	del	människor	inte	kan	skriva	en	uppsats	
utan	att	lyssna	på	musik,	eftersom	musiken	hjälper	dem	att	finna	fokus	och	på	så	sätt	
skapa	ett	flowliknande	tillstånd	under	det	att	de	arbetar.	
	
Csikszentmihalyi	(2007)	hävdar	att	dagens	teknologi	ökat	vårt	välbefinnande	då	musik	
numera	är	något	som	finns	lättillgängligt	för	många.	Genom	denna	lättillgänglighet	kan	
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alltfler	människor	uppleva	flow	just	tack	vare	musik.	Detta	kan	ha	en	positiv	effekt	på	
människor	då	flow	är	bra	för	välbefinnandet	eftersom	tillståndet	i	sig,	kan	hålla	både	
tristess	och	vånda	borta	samt	hjälpa	till	i	vardagens	stress	genom	sin	lugnande	effekt.	
Csikszentmihalyi	menar	att	det	är	viktigt	att	poängtera	att	det	är	lyssnandet	på	musik	
och	inte	hörandet	som	är	av	nytta	för	välbefinnandet,	trots	att	musik	spelas	överallt,	
såsom	i	affärer,	på	bussar	etc.	betyder	det	dock	inte	att	alla	går	omkring	i	ett	ständigt	
flow.	Den	som	frambringar	flow	är	istället	aktiv	och	har	fokus	på	det	som	sker	i	nuet,	
vilket	medför	att	det	då	helt	enkelt	inte	ges	plats	för	något	annat	än	den	handling	som	
skapar	flow		
	
Chaffin	och	Lemieux	(2011)	beskriver	i	sin	tur	flow	som	ett	transliknande	tillstånd	som	
förekommer	under	musikers	bästa	musicerande	stunder.	Grunden	för	att	nå	dessa	upp-
levelser	under	ett	framträdande	ligger	i	övning	menar	de.	För	att	uppnå	flow	i	ett	kon-
sertsammanhang	krävs	att	fokus	även	läggs	på	detta	under	övning	och	efter	mycket	ar-
bete	kan	därefter	det	fokus	som	lagts	på	tekniska	detaljer	överföras	till	en	mer	expressiv	
form	under	ett	framförande.	Resultatet	av	ett	sådant	arbete	beskrivs	av	många	musiker	
som	något	som	övervinner	de	flesta	av	upplevelser	menar	Chaffin	och	Lemieux.		

2.1.3	Scennärvaro		
Boken	Musikaliskt	flöde	–	Artistisk	mental	träning	för	scen	och	undervisning	av	Fagéus	
(2012)	innehåller	enligt	mig,	mycket	intressant	läsning	med	övningar	för	att	en	artist	
ska	kunna	känna	sig	trygg	på	scen.	Fagéus	menar	att	det	för	en	musiker	kan	vara	väldigt	
svårt	att	hitta	närvaro	på	scen	om	denne	känner	sig	otrygg	i	en	konsertsituation.	Han	
skriver	bl.	a.	att	det	är	vanligt	att	en	musiker	känner	sig	nöjd	med	sitt	framförande	först	
efter	att	denne	spelat	stycket	tre,	fyra	gånger	vid	ett	och	samma	tillfälle.	Han	härleder	
detta	till	de	upplägg	som	vanligtvis	förekommer	på	instrumental-	och	sånglektioner	där	
elever	först	spelar/sjunger	sitt	stycke	och	sedan	får	respons	i	vilken	läraren	talar	om	vad	
som	är	bra	och	vad	som	kan	bli	bättre.	Enligt	Fagéus	är	detta	förfarande	egentligen	är	
något	som	lätt	kan	överföras	till	ett	konsertsammanhang.	Eftersom	många	musiker	inte	
spelar	fullt	ut	innan	de	fått	bekräftelse	och	vet	att	deras	prestation	duger,	kan	det	vara	
svårt	att	göra	framträdandet	efter	bästa	förmåga.	Många	vågar	inte	lämna	trygghetszo-
nen	och	spela/sjunga	fullt	ut	för	rädslan	att	bli	bedömd,	och	det	är	först	när	musikern	
släpper	denna	rädsla	som	närvaro	på	scenen	kan	åstadkommas.	Fagéus	beskriver	trygg-
hetskänslan	som	väldigt	viktig	då	musiker	känner	sig	som	mest	känsliga	när	de	hittar	ett	
musikaliskt	flöde.	Han	menar	också	att	det	ofta	finns	en	stark	rädsla	för	att	spela	fullt	ut	
och	bli	bedömd,	ofta	stannar	musikern	därför	i	sin	trygghetszon.	I	denna	trygghetszon	
kan	musikern	bli	”kritiserad	men	inte	för	det	som	är	allra	känsligast	och	mest	hudlöst”	
(s.	56),	en	musiker	som	kommit	in	i	någon	form	av	flöde	är	alltså	mer	sårbar	och	känslig	
för	det	som	händer	i	samband	med	ett	framförande.		
	
Även	Lundeberg	(1998)	talar	om	scennärvaro	i	sin	bok	Rampfeber.	Han	förklarar	att	
scennärvaro	innebär	att	våra	sinnen	är	närvarande	vid	ett	framträdande,	att	all	tanke-
kraft	tillägnas	musiken	i	just	den	stunden	som	den	spelas/sjungs.	Vid	fullkomlig	scen-
närvaro	”kan	all	energi	i	musikstycket	uttryckas	i	nuet”	(s.	41).	Lundeberg	menar	att	det	
är	just	scennärvaro	som	gör	att	en	publik	blir	berörd	av	ett	framträdande.		

2.1.4	Ögonblickets	interpretation	
Lundeberg	(1998)	och	Stern	(2005)	talar	båda	om	närvaro	i	stunden	och	att	energi	då	
ägnas	åt	den	sysselsättning	som	sker	i	ett	pågående	nu.	Chaffin	och	Lemieux	(2011)	
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samt	Csikszentmihalyi	(2007)	beskriver	i	sin	tur	flow	som	ett	tillstånd	av	lycka	som	krä-
ver	fokus.	Samtliga	författare	menar	att	för	att	finna	något	av	dessa	tillstånd	behövs	fo-
kus	eller	tillräckligt	ägnad	energi	åt	en	specifik	aktivitet.	Det	finns	alltså	likheter	mellan	
närvaro	i	ögonblicket,	flow	och	scennärvaro,	och	de	kan	också	tyckas	gå	in	i	varandra.	
För	en	musiker	gäller	även	att	i	ett	pågående	nu,	oavsett	om	det	rör	sig	om	övning	eller	
framträdande,	interpretera	då	musiken	måste	tolkas	och	förstås	på	grundval	av	musi-
kerns	förförståelse.	Då	dessa	fenomen	sammantaget	inte	har	någon	benämning	väljer	jag	
här	att	foga	samman	hela	innehållet	i	ett	begrepp	som	myntats	av	mig	specifikt	för	
denna	uppsats:	Ögonblickets	interpretation.	Ögonblickets	interpretation	ses	här	som	
något	som	musikern	skapar	själv,	samtidigt	som	det	sker	i	samspel	med	publiken.		

2.1.5	Strategier	gällande	sceniska	framträdanden				
Fagéus	(2012)	beskriver	ett	flertal	övningar	och	strategier	som	kan	hjälpa	en	musiker	i	
dennes	utveckling	och	strävan	mot	att	känna	sig	mer	säker	under	musikaliska	framträ-
danden.	Strategier	ges	för	såväl	övning	som	scenframträdanden,	övningar	som	både	lä-
rare	och	den	enskilde	musikern	kan	ha	nytta	av.	Han	redogör	t	ex.	för	hur	triggerord	kan	
användas	som	ett	sätt	att	”ladda”	en	scen	positivt	innan	den	så	att	säga	intas.	Han	menar	
även	att	en	inre	imaginär	scen	kan	skapas	mentalt	och	på	så	vis	bli	till	en	inre	artistisk	
plats	som	en	musiker	kan	bära	med	sig	till	fler	platser	och	varierade	sammanhang.	Trig-
gerord	uppges	kunna	väljas	ut	från	tre	olika	kategorier:	A)	Hur	vill	jag	att	det	ska	låta	
när	jag	spelar/sjunger?	B)	Hur	vill	jag	att	det	ska	kännas	när	jag	spelar/sjunger?	C)	Hur	
vill	jag	se	ut	när	jag	spelar/sjunger?	Inför	ett	specifikt	tillfälle	kan	därefter	en	musiker	
välja	ut	ett	ord	för	varje	fråga	och	låta	dessa	ord	genomsyra	ett	framträdande	eller	ett	
övningspass	såsom,	exempelvis	A)	svängigt,	B)	tryggt,	C)	glädjefyllt	osv.	
	
Även	Buswell	(2006)	skriver	om	olika	strategier	för	musiker	gällande	både	förberedel-
ser	och	framträdanden.	I	hans	bok	Performance	Strategies	for	Musicians	finns	tips	och	
lärdom	att	hämta	för	den	som	vill	utvecklas	och	lära	sig	mer	om	att	hantera	t	ex.	nervosi-
tet	i	musikaliska	sammanhang.	I	boken	finns	flera	olika	texter	och	övningar	som	är	me-
nade	att	väcka	eftertanke.	Buswell	menar	bl	a.	att	en	musiker	som	utvecklar	och	vidhål-
ler	en	mental	styrka	kommer	inte	bara	att	förändra	sin	prestationsförmåga	utan	också	
göra	tekniska	och	fysiska	framsteg.	Han	tar	även	upp	en	princip	som	handlar	om	att	
överflödigt	tänkande	stör	det	optimala	framförandet.	Det	går	att	vinna	i	prestation	me-
nar	han,	om	fokus	istället	läggs	på	musiken	som	helhet,	och	inte	bara	på	dess	bestånds-
delar	eller	svåra	passager.	Musikens	helhet	är	vid	ett	framträdande	essentiellt,	för	om	
för	mycket	fokus	läggs	på	detaljer	är	det	svårt	att	få	framträdandet	att	bli	trovärdigt.	Ett	
exempel	på	en	övning	av	detta	slag	är	en	ruta	med	olika	fält	att	fylla	i	där	musikern	får	
bedöma	sina	tekniska,	fysiska	och	mentala	förutsättningar.	Vid	en	ärlig	bedömning	av	
den	egna	prestationen	och	kunskapen	finns	det	enligt	Buswell	möjlighet	att	utvecklas.		
	
I	boken	Musical	Excellence	beskrivs	olika	sätt	att	uppnå	musikalisk	exellence.	Williamon	
(2011)	menar	där	att	för	att	kunna	utveckla	sitt	sätt	att	framträda	bör	en	musiker	först	
fastställa	sina	styrkor	och	svagheter.	En	uppriktig	evaluering	av	musikerns	egna	färdig-
heter	kan	skapa	vägar	för	musikern	att	successivt	framhäva	sina	styrkor	och	eliminera	
dennes	svagheter.		
	
Enligt	Connolly	och	Williamon	(2011)	är	det	relativt	vanligt	att	musiker	använder	sig	av	
avslappning	som	metod	vid	arbete	med	musik.	Ett	avslappnat	tillstånd	beskrivs	som	ett	
tillstånd	där	ingen	spänning	eller	onödig	energi	ges	plats,	en	form	av	stillhet	som	inte	
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inrymmer	något	annat	än	musiken.	För	att	bli	mer	säker	och	hitta	ett	lugn	vid	musice-
rande	finns	avslappningsmetoder	för	att	hantera	överstimulans	som	kan	störa	musika-
lisk	prestation.	I	Musical	Excellence	finns	flera	olika	övningar	för	avslappning,	både	fy-
siska	och	mentala	sådana.	Connolly	och	Willamon	menar	att	forskning	pekar	också	på	
att	både	mental	och	fysisk	träning	är	gynnsam	för	musikalisk	utveckling	och	lärande.	
Mental	träning	kan	i	sin	tur	vara	till	nytta	för	mångahanda	saker	t	ex.	att	lättare	uppnå	så	
kallad	peak	experience,	dvs.	en	höjdpunkt	i	musicerandet.	

2.2	Tidigare	forskning	inom	området		
I	detta	avsnitt	presenteras	några	olika	arbeten	som	har	relevans	för	min	studie.		
	
Rosenbergs	(2013)	doktorsavhandling	handlar	om	hur	hon	kan	sätta	skandinavisk	folk-
sång	i	ett	modernt	sceniskt	sammanhang	med	hjälp	av	experiment	och	interpretation.	
Grunden	för	arbetet	är	reflektion,	analys	och	tolkning.	Rosenberg	har	dokumenterat	sin	
process	bl.a.	genom	bloggdagbok,	inspelningar,	visuella	skisser.	Dessa	har	utgjort	
grundmaterialet	för	reflektionsprocessen.	Att	nukänsla	och	närvaro	har	stor	betydelse	
för	sång,	är	något	som	Rosenberg	tar	upp	i	sitt	arbete.	Hon	menar	att	nukänsla	och	när-
varo	också	är	något	som	många	musiker	eftersträvar.	De	söker	då	upplevelsen	av	att	
stanna	tiden	för	en	stund,	”att	tiden	har	fångats	i	ögonblicket	där	en	direktkontakt	mel-
lan	uttryck,	lyssnare	och	artist	uppstår”	(s.	11).	Framför	allt	gäller	detta	när	en	sångare	
sjunger	på	gehör,	då	sången	endast	kan	komma	till	uttryck	i	den	stund	som	den	fram-
förs.	Grunden	för	arbetet	är	reflektion,	analys	och	tolkning.	
	 	
I	ett	examensarbete	avancerad	nivå,	av	Lundstedt	(2008)	är	syftet	att	ta	reda	på	hur	
sångare	kan	arbeta	med	sig	själva	för	att	försätta	sig	i	flow.	Studien	utgörs	av	kvalitativa	
intervjuer	med	fyra	kända	svenska	artister	och	deras	syn	på	flow,	lust,	självförtroende	
med	mera.	Under	rubriken	Syfte	och	frågeställningar	finns	syftet	utskrivet,	dock	finns	
inga	forskningsfrågor.	I	resultatet	beskriver	en	av	intervjupersonerna,	Helen	Sjöholm,	
flow	som	”en	direkt	väg	från	känslan	till	uttryck”	(s.	19).	Hon	menar	också	att	en	god	
stämning	och	en	känsla	av	det	är	roligt	att	framträda	kan	vara	förmånlig	för	att	hitta	
flow,	och	om	ett	framträdande	inte	känns	kravfyllt	kan	det	underlätta.	En	annan	inter-
vjuperson,	Fredrik	Swahn,	uppges	mena	att	flow	är	att	vara	i	nuet	och	att	nukänslan	i	sin	
tur	ger	musikern	möjlighet	att	komma	nära	publiken	och	skapa	en	förbindelse	mellan	
sig	själv	och	musiken.	Lundstedt	hävdar	att	hon	i	resultatet	jämför	de	olika	intervjuper-
sonernas	svar,	men	detta	görs	inte	förrän	i	diskussionen	och	då	är	det	frågan	om	en	jäm-
förelse	som	är	relativt	kort	och	tunn	enligt	mig.			
	
I	ett	pedagogiskt	specialarbete	har	Årman	(2008)	som	syfte	att	ta	reda	på	vad	det	inne-
bär	att	vara	närvarande	på	scen	samt	hur	detta	kan	läras	ut.	I	detta	specialarbete,	vars	
metod	är	kvalitativa	intervjuer,	beskrivs	scennärvaro	ur	sju	intervjupersoners	perspek-
tiv.	En	av	dessa	beskriver	den	bästa	närvaron	på	scen	som	en	slags	frånvaro,	en	frånvaro	
som	är	något	personligt	och	som	inte	kan	överföras	till	någon	annan.	En	annan	intervju-
person	beskriver	närvaro	som	en	form	av	ytterlig	koncentration	där	musikern	inte	låter	
något	störa	dennes	totala	fokus.	Årman	finner	att	alla	intervjupersoner	har	svårt	att	be-
skriva	begreppet	scennärvaro,	men	de	är	dock	överens	om	att	scennärvaro	inte	är	en	
självklarhet	som	alltid	infinner	sig	vid	ett	framträdande.		
	
Även	Karlssons	(2015)	studentuppsats	på	grundnivå	baseras	på	intervjuer	om	fenome-
net	scennärvaro.	Författaren	nämner	inte	studiens	metod	annat	än	att	personer	med	
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olika	relation	till	musik	intervjuas	om	begreppet	scennärvaro.	Syftet	med	hans	uppsats	
är	att	ta	reda	på	vad	ordet	scennärvaro	betyder	för	musiker	respektive	mottagare.	På	
frågan	om	det	går	att	träna	upp	scennärvaro	svarar	en	av	hans	intervjupersoner	att	det	
är	viktigt	att	vara	säker	på	sig	själv.	En	annan	menar	att	det	viktigaste	är	att	musikern	
kan	dölja	sin	nervositet	och	låtsas	vara	säker	i	situationen.	Alla	intervjupersonerna	an-
ses	vara	överens	om	att	musiker	behöver	känna	sig	bekväma	i	situationen	för	att	hitta	en	
bra	scenisk	närvaro.		

2.3	Teoretiskt	perspektiv	
I	följande	avsnitt	presenteras	det	valda	teoretiska	perspektiv	som	denna	studie	utgår	
ifrån.		

2.3.1	Hermeneutik		
Ordet	hermeneutik	är	enligt	Ödman	(2007)	mycket	gammalt,	det	fanns	redan	under	an-
tiken.	Ordets	ursprung	kopplas	till	den	grekiska	guden	Hermes	vars	uppdrag	var	att	
bära	budskap	från	gudarna	till	de	dödliga.	Dessa	meddelanden	kunde	ofta	vara	svåra	att	
tyda	och	därför	blev	det	också	Hermes	uppdrag	att	tolka	gudarnas	budskap	för	männi-
skorna.	Vi	kan	också	se	att	det	grekiska	verbet	hermeneuein	som	ofta	översätts	med	’att	
tolka’	kan	kopplas	till	det	begrepp	vi	använder	idag.		

2.3.2	Förförståelse,	förståelse	och	tolkning	
Inom	hermeneutik	finns	flera	grundbegrepp	varav	framförallt	tre	är	väsentliga	för	
denna	studie;	förförståelse,	förståelse	och	tolkning.	Ödman	(2007)	beskriver	förförstå-
else	på	följande	vis:	”Förförståelsen	är	vår	förståelse	som	fakticitet.	Förståelsen	grundas	
på	den	historiskt	givna	förförståelsen”	(s.	102).	Detta	innebär	att	det	inte	är	möjligt	för	
en	person	att	förstå	något	utan	att	redan	har	förstått	detta,	dvs.	förförståelse	utgörs	av	
den	kunskap	vi	har,	det	vi	redan	kan,	det	är	den	kunskap	vi	bär	med	oss.	Det	är	därför	
vår	förförståelse	avgör	hur	vi	studerar	ett	valt	objekt,	eftersom	denna	förförståelse	styr	
hur	vi	ser	på	saker,	vilket	därmed	ger	oss	möjlighet	att	upptäcka	nya	saker.	Dock	kan	
enligt	Ödman,	en	outvecklad,	enklare	förförståelse	räcka	för	att	starta	en	förståelsepro-
cess.	
	
Förståelse	kan	tyckas	vara	ett	självklart	ord	i	vår	vokabulär	men	det	kan	vara	svårt	att	
förklara	det.	Ödman	(2007)	menar	att	vi	”genom	förståelsen	kan	nå	fram	till	den	eller	
det	man	betraktar”	(s.	24).	Förståelsen	berör	den	mänskliga	tillvaron	och	dess	möjlig-
heter	och	förutsättningar,	detta	till	skillnad	från	begripandet	som	endast	berör	enstaka	
delar	som	kan	exploateras	i	delförklaringar	av	det	vidsträckta	sammanhang	vi	söker	för-
stå.	Ödman	kallar	begripandet	för	förståelsens	kusin	då	dessa	ord	är	nära	besläktade	
med	varandra.	Att	begripa	eller	”greppa”	något	är	inte	likställt	med	att	se	något	framför	
sig,	”att	begripa,	greppa,	är	något	motoriskt”(	s.	24),	inget	nytt	tillkommer	utan	snarare	
läggs	något	till	det	människan	redan	visste.	Förståelse	kan	dock	innebära	förnyelse	eller	
ombildande,	alltså	att	mer	kunskap	tillkommer	och	genom	den	breddas	kontexten	och	
ger	människan	ökad	förståelse.	Detta	gör	förståelse	till	ett	mer	omfattande	begrepp	än	
begripandet	menar	Ödman.			
	
Det	grekiska	ordet	för	’att	tolka’,	hermeneuein	kan	delas	in	i	tre	olika	funktioner	enligt	
Ödman	(2007).	Den	första	är	den	muntliga	eller	utsägande	tolkningen,	att	säga	något	
högt,	berätta	eller	återberätta.	Detta	är	en	skapande	akt	som	kan	jämföras	med	ett	fram-
trädande,	exempelvis	hur	en	musiker	tolkar	ett	stycke.	Den	andra	funktionen	är	att	för-
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klara,	vilket	handlar	om	argument	och	att	tydliggöra	saker.	Den	förklarande	tolkningen	
tar	vid	där	den	muntliga	inte	räcker	för	att	en	människa	skall	förstå.	Den	tredje	funkt-
ionen	är	att	tolka	som	att	översätta.	Att	översätta	ordagrant	från	ett	språk	till	ett	annat	
fungerar	sällan.	Därför	är	tolkning	oumbärligt	när	det	gäller	att	översätta.	Det	är	inget	
som	går	att	göra	mekaniskt,	utan	den	som	översätter	behöver	förstå	orden	i	sitt	sam-
manhang	och	inte	var	för	sig.		
	
Genom	tolkning	kan	människan	översätta	olika	företeelser	och	genom	sin	egen	över-
sättning	tillägna	sig	nya	kunskaper	och	tankesätt	alternativt	bredda	det	denne	redan	
besitter	menar	Ödman	(2007).	En	egen	tolkning	ger	människan	möjlighet	att	återge	en	
företeelse	eller	insikt	så	att	fler	kan	ta	del	av	dess	betydelse:	”Att	tolka	är	att	ange	bety-
delser”	(s.	71).	Tolkar	gör	vi	om	vi	inte	genast	uppfattar	den	verklighet	vi	är	en	del	av.	
Att	tolka	hjälper	oss	då	att	hitta	en	egen	översättning	på	olika	företeelser	med	hjälp	av	
tidigare	erfarenheter.	När	vi	tolkar	tyder	vi	tecken	och	gör	definitionsangivelser,	”berät-
tar	att	vi	ser	något	som	något”	(s.	57).		Att	tolka	behöver	nödvändigtvis	inte	vara	svårt,	
det	som	dock	är	svårt	i	t	ex.	forskning	är	att	veta	vilken	tolkning	som	ska	väljas,	vilken	
som	är	den	mest	trovärdiga	och	därmed	mest	giltiga.	Ödman	menar	här	att	en	tolkning	
blir	giltig	först	då	den	ger	innebörd	åt	det	utforskande	fenomenet.	

2.3.3	Den	hermeneutiska	cirkeln	och	den	hermeneutiska	spiralen	
Då	vi	är	i	början	av	en	process	där	vi	strävar	efter	att	tolka	och	förstå,	är	vi	enligt	Ödman	
(2007),	relativt	planlösa	då	helhetsbilden	sällan	är	fullständig.	Vid	dessa	tillfällen	söker	
vi	hitta	en	uppfattning	om	mindre	helheter	som	sedan	tillsammans	bildar	en	större	hel-
het.	Vi	kan	sålunda	gå	från	detaljer	till	helhet	och	också	från	helhet	till	detaljer.	Vi	försö-
ker	då	placera	in	de	mindre	delarna	i	en	helhet	och	på	så	vis	finna	deras	roll	i	denna	hel-
het.		
	
En	hermeneutisk	cirkel	kan	enligt	Ödman	(2007)	ibland	tyckas	vara	sluten	och	därmed	
anpassad	för	simplare	tolkningar,	medan	den	hermeneutiska	spiralen	däremot	kan	ses	
som	mer	öppen	och	mer	användbar	för	djupare	tolkning.	Enklare	företeelser	kan	dock	
genom	ideliga	omtolkningar	placeras	in	i	allt	större	sammanhang,	och	parallellt	med	
detta	göra	vår	kunskap	om	dessa	företeelser	alltmer	djupt	rotade.	Genom	detta	kan	en	
hermeneutisk	process	om	förståelse	och	tolkning	mer	beskrivas	som	en	spiral,	än	en	
cirkel.	Alltså,	en	tänkt	cirkel	passar	bättre	vid	entydiga	tolknings-	och	förståelseproces-
ser	och	en	tänkt	spiral	vid	mer	komplexa	sådana.	Ett	exempel	på	den	förstnämnda	kan	
vara	att	förstå	hur	ett	verktyg	ska	användas,	en	lärdom	som	kan	tillägnas	relativt	snabbt.	
Den	hermeneutiska	spiralen	passar	i	sin	tur	bättre	vid	djupare	förståelse	eller	tolkning	i	
större	eller	mer	komplexa	sammanhang.	Ödman	beskriver	den	hermeneutiska	spiralen	
som	ändlös,	vilket	i	sin	tur	innebär	att	tolknings-	och	förståelseprocessen	varken	har	en	
början	eller	ett	slut.	Det	går	alltså	inte	att	säga	exakt	var	processen	börjar	och	när	den	
slutar,	dess	framtid	är	sålunda	oviss.	Detta	innebär	att	förståelse	alltid	kan	bli	djupare	då	
vi	ständigt	söker	efter	sammanhang	och	mening.	 	
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3	Metodkapitel	
I	detta	kapitel	presenteras	studiens	metoder.	Här	redogörs	också	för	urvalet	av	stude-
rade	situationer	och	företeelser,	studiens	genomförande	samt	dess	tillförlitlighet	och	
giltighet.			

3.1	Metodiska	utgångspunkter	
Syftet	med	denna	självstudie	är	att	erhålla	kunskap	om	hur	ögonblickets	interpretation,	
dvs.	känslan	av	varande	i	nuet	uppnås	inför	och	under	sceniska	framträdanden.	Studien	
handlar	således	om	mitt	eget	erfarande	av	upplevelser	och	känslor	vilket	är	något	som	i	
detta	fall	inte	mäts,	varför	studiens	kvalitativa	art	blir	tydlig.	De	valda	metoder	ur	vilka	
denna	studies	material	analyserats	är	loggbok	och	observation	av	videoinspelning.	Med	
hjälp	av	loggbok	och	videodokumentation	studerar	jag	hur	jag	övar	på	att	finna	ett	till-
stånd	av	närvaro	i	ögonblicket	under	mina	övningspass.	Därefter	utforskar	jag	med	hjälp	
av	samma	metoder,	om	och	hur	denna	övning	har	någon	form	av	inverkan	på	några	av	
mina	framträdanden.	Slutligen	analyseras	och	jämförs	innehållet	i	både	loggbok	och	fil-
mer	från	både	övningspass	och	framträdanden.	

3.1.1	Loggbok	som	metod	
Bjørndal	(2005)	menar	att	meningen	med	att	skriva	loggbok	är	att	med	hjälp	av	skriftlig	
reflektion	framkalla	en	djupare	förståelse	av	ett	händelseförlopp.	Loggboksskrivande	
kan	gagna	den	inre	dialog	som	vanligtvis	pågår	inom	oss,	på	så	vis	att	loggboksskrivaren	
bearbetar	sina	tankar	medan	dessa	nedtecknas.	Det	finns	olika	sätt	att	lägga	upp	logg-
boksskrivande	på,	det	finns	strukturerade	loggböcker	och	ostrukturerade	loggböcker.	
En	fördel	med	ostrukturerade	loggböcker	är	att	loggboksskrivaren	kan	ta	vara	på	tankar	
och	reflektioner	under	tidens	gång	då	denne	inte	har	någon	tydlig	struktur	att	skriva	
efter,	på	så	vis	kan	hen	ta	vara	på	tankar	som	annars	kunde	gått	förlorade.	En	nackdel	
med	denna	typ	av	loggbok	är	att	den	tar	längre	tid	att	sammanställa	då	det	i	en	reflekte-
rande	löpande	text	är	svårare	att	hitta	mönster.	I	denna	studie	har	jag	valt	att	använda	
en	ostrukturerad	loggbok.	I	denna	har	jag	nedtecknat	mina	tankar,	känslor,	reflektioner	
efter	övningspass	och	framträdanden.		

3.1.2	Videoinspelning	som	metod	
Observation	som	metod	har	blivit	allt	vanligare	då	den	på	senare	tid	visat	sig	vara	den	
troligtvis	mest	givande	metoden	vid	undersökning	av	lärandeprocesser	(Johansson	&	
Svedner,	2010).	För	att	få	ut	så	mycket	information	som	möjligt	om	det	som	sker,	menar	
Bjørndal	(2005)	att	ljud-	och	bildinspelningar	kan	ses	som	en	ypperlig	metod.	Med	hjälp	
av	dessa	kan	observatören	få	syn	på	skeenden	som	annars	kunde	gått	förlorade	för	stu-
dien.	En	videoinspelning	ger	observatören	möjlighet	att	se	samma	situation	flera	gånger,	
och	då	dessutom	med	olika	fokus.	På	så	vis	kan	observatören	upptäcka	detaljer	och	ob-
servera	studiens	företeelser	på	djupet.	Videons	tjänst	har	visat	sig	vara	till	stor	hjälp	
även	gällande	självkännedom	då	den	ger	observatören	tillfälle	att	studera	sig	själv	på	ett	
liknade	sätt	som	en	utomstående	kan	göra,	vilket	kan	ge	observatören	nya	perspektiv.	
Detta	kan	i	sin	tur	leda	till	ökad	förståelse	för	andras	sätt	att	se	på	en	själv.		Den	sortens	
observation	anses	också	sätta	igång	tankeverksamheten,	vilket	gör	att	den	betraktas	
som	en	berikande	metod.		
	
Något	en	observatör	bör	ha	i	åtanke	enligt	Bjørndal	(2005)	är	att	en	inspelning	aldrig	
speglar	verkligheten	som	den	är,	utan	endast	utgör	en	representation	av	det	som	skett.	
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Kamerans	placering	och	mikrofonens	riktpunkt	påverkar	vilken	del	av	verkligheten	ob-
servatören	ges	att	utgå	ifrån.	Detta	innebär	att	viss	information	om	händelseförloppet	
kan	gå	förlorad.	Det	kan	också	vara	väsentligt	att	veta	att	en	lärandesituation	kan	påver-
kas	av	en	videokamera,	den	eller	de	som	observeras	kan	störas	av	den	och	eventuellt	
bete	sig	annorlunda	än	de	hade	gjort	om	ingen	kamera	varit	närvarande.	

3.2	Design	av	studien		
Nedan	presenteras	en	beskrivning	av	studiens	metod	och	dokumentation	samt	bearbet-
ning	av	de	dokumenterade	situationerna.		

3.2.1	Val	av	studieobjekt	
Under	föreliggande	studie	har	jag	valt	att	arbeta	med	ett	specifikt	stycke	av	Agathe	
Backer	Grøndahl	(1847-1907),	ett	stycke	som	heter	Lind	(se	bilaga	1).	Jag	har	valt	att	
arbeta	med	detta	specifika	stycke	för	att	jag	tycker	att	det	är	vackert,	för	att	texten	som	
är	på	norska	inte	är	så	svårtolkad	och	för	att	jag	redan	kunde	text	och	melodi	hyfsat	bra	
vid	studiens	början.	För	att	jag	skulle	kunna	fokusera	på	sången	och	hitta	känslan	som	
genomsyrar	den	är	texten	viktig	menar	jag,	texten	behöver	beröra	mig	och	så	också	me-
lodin.	Därför	känns	stycket	passande	för	just	denna	studie.	Jag	har	valt	att	begränsa	val	
av	studieobjekt	med	ett	enda	stycke	för	att	studien	annars	riskerade	att	bli	alltför	stor	
och	omfattande.	Jag	hoppas	dock	att	det	jag	upptäcker	kommer	kunna	appliceras	på	fler	
stycken	och	att	den	lärdom	jag	får	av	detta	arbete	kommer	att	vara	till	nytta	för	mig	
både	som	musiker	och	som	lärare.		

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
De	situationer	jag	valt	att	dokumentera	pågick	under	en	period	av	sju	veckor	och	inne-
fattade	två	övningspass	per	vecka	samt	tre	framföranden,	ett	framförande	i	början	och	
två	mot	slutet	av	perioden.	Jag	skulle	haft	ett	framträdande	i	mitten	av	perioden	men	det	
tillfället	blev	inställt.	Vid	varje	övningspass	som	varade	i	ca	10-15	minuter	genomförde	
jag	två	tänkta	framträdanden.	Tanken	med	att	kalla	dessa	för	framträdanden	grundar	sig	
i	att	jag	med	hjälp	av	dessa	skulle	försöka	att	mentalt	föreställa	mig	en	publik.	Övnings-
passen	skulle	på	så	sätt	likna	framträdanden	i	syfte	att	jag	lättare	skulle	kunna	hitta	ett	
tillstånd	av	närvaro	i	ögonblicket	även	i	konsertsammanhang.	Jag	provade	under	dessa	
övningspass	olika	metoder	för	att	hitta	det	rätta	mentala	tillståndet	jag	var	ute	efter.	
Dessa	metoder	grundar	sig	dels	på	Fagéus	(2012)	mentala	träning	och	dels	på	andra	
metoder	som	jag	kom	på	själv	och	som	var	en	kombination	av	eget	material	och	sådant	
jag	läst	om.	

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Studiens	upplägg	har	bestått	av	två	övningspass	i	veckan	varav	båda	nedtecknats	i	logg-
bok	och	ett	har	filmats,	studien	har	även	innefattats	av	tre	framföranden	inför	en	publik.	
Efter	varje	övningspass,	som	byggde	på	tänkta	framträdanden,	skrev	jag	loggbok,	och	
loggbokens	anteckningar	baserades	på	vad	som	hände	i	rummet	samt	hur	jag	kände	un-
der	övningspassen.	En	gång	i	veckan	filmade	jag	alltså	mitt	övningspass,	och	jag	filmade	
då	mig	själv	ur	olika	vinklar.	En	del	gånger	från	sidan,	andra	gånger	rakt	framifrån	och	
andra	gånger	snett	framifrån.	Detta	för	att	jag	ville	prova	olika	sätt	att	hantera	kameran	
på	och	även	se	hur	kameran	påverkade	mig,	jag	ville	se	om	jag	kunde	glömma	bort	att	
kameran	var	där.	Kunde	jag	låtsas	att	den	var	publik?		
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Under	studiens	gång	framträdde	jag	med	det	valda	stycket	tre	gånger.	Det	första	tillfället	
var	en	konsert	och	de	två	senare	var	gemensamma	sånglektioner	med	andra	sångstu-
denter	på	skolan.	Även	dessa	framträdanden	filmades.	Tanken	var	att	de	olika	framträ-
dandena	skulle	ligga	jämt	utplacerade,	ett	i	början	av	studien,	ett	i	mitten	och	ett	i	slutet.	
Det	tillfället	i	mitten	hamnade	dock	i	slutet	av	processen	p.g.a.	sjukdom.	Samtliga	fram-
trädanden	filmades	och	jag	skrev	även	loggbok	efter	varje	tillfälle.	Dock	blev	dessa	logg-
böcker	inte	lika	detaljerade	då	jag	inte	kunde	skriva	dem	förrän	konserten	eller	lektion-
en	var	slut,	och	vid	det	laget	hade	jag	inte	framträdandet	lika	färskt	i	minnet	då	jag	fått	
nya	intryck	från	andra	sångare	efter	mitt	eget	framförande.	Här	blev	filminspelningarna	
desto	viktigare	att	ha	tillgång	till	för	att	utifrån	dem	kunna	se	vad	som	hände.	De	var	till	
stor	hjälp	för	att	minnas	vad	som	skedde.	Här	ville	jag	se	om	mina	övningspass,	i	form	av	
tänkta	framträdanden,	gjorde	någon	skillnad	för	mina	faktiska	framträdanden.	

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Jag	inledde	bearbetningen	av	dokumentationen	med	att	läsa	igenom	hela	loggboken	från	
mina	övningspass	från	början	till	slut.	Därefter	läste	jag	dag	för	dag	och	skrev	in	kortare	
sammanfattningar	av	varje	loggboksblad	i	datorn.	Jag	skrev	då	i	princip	samma	innehåll	
men	inte	lika	berättande	som	i	loggboken.	Jag	använde	sedan	den	text	jag	arbetat	fram	i	
datorn	som	en	hjälp	att	kunna	orientera	mig	snabbare	i	loggboken.	Videoinspelningarna	
använde	jag	som	ett	komplement	till	loggboken.	När	jag	tittade	på	filmerna	läste	jag	först	
igenom	loggboken	för	den	dagen,	och	när	jag	sedan	tittade	på	filmerna	försökte	jag	att	
titta	på	de	saker	jag	nämnt	i	loggboken,	både	positiva	och	negativa	händelser.	Videoin-
spelningarna	blev	på	så	sätt	en	ytterligare	nivå	som	jag	kunde	använda	för	att	se	om	det	
som	jag	upplevde	och	skrev	i	min	loggbok	även	märktes	i	inspelningen.		
	
Analysen	av	filmer	och	loggbok	från	övningspassen	innebar	att	jag	sökte	efter	mönster.	
Jag	ville	se	om	jag	kunde	hitta	de	faktorer	som	påverkade	huruvida	jag	ansåg	mitt	tänkta	
framförande	som	lyckat	eller	misslyckat.	Fanns	det	yttre/inre	faktorer	som	påverkade	
mig	under	övningspassens	gång?	Syntes	det	jag	beskrivit	i	loggboken	på	videoinspel-
ningarna?	Slutligen	bearbetade	jag	filmer	och	loggbok	från	konserttillfällena	på	liknande	
vis,	dock	med	hänsyn	till	att	loggboksanteckningarna	inte	var	lika	detaljerade	eftersom	
de	inte	kunde	skrivas	direkt	efter	framträdandet.	Vid	analysen	av	de	faktiska	framträ-
dandena	fick	därför	videoinspelningarna	en	större	roll.	När	jag	tittade	på	dessa	filmer	
försökte	jag	även	här	leta	efter	sådant	jag	nedtecknat	i	loggboken.	Syftet	var	att	försöka	
se	om	mina	övningspass	gjort	någon	skillnad.	Syntes	det	arbete	jag	lagt	ner	på	att	finna	
ögonblickets	interpretation?	

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	tillförlitlighet	och	giltighet	
Då	denna	studie	är	en	observation	av	min	egen	gestaltande-	och	lärandeprocess	har	jag	
knappt	behövt	göra	några	etiska	överväganden	gentemot	andra	människor.	Björndahl	
(2005)	menar	att	respekt	och	hänsyn	mot	alla	inblandade	är	en	vital	del	av	en	pedago-
gisk	iakttagelse.	När	jag	skrivit	i	min	loggbok	har	det	bara	handlat	om	mig	och	när	jag	
nämnt	idéer	jag	fått	från	andra	har	jag	inte	nämnt	deras	namn.	Under	de	övningspass	jag	
filmat	har	endast	jag	varit	närvarande,	och	därför	har	jag	inte	behövt	ta	hänsyn	till	nå-
gon	annan	vid	dessa	tillfällen.	Vid	de	konserttillfällen	som	filmats	har	en	pianist	synts	i	
bild,	denne	pianist	blev	tillfrågad	om	detta	innan	och	har	godkänt	detta.		
	
Vid	en	studie	av	detta	slag	bör	några	saker	tas	i	beaktande.	Kan	jag	som	forskare	obser-
vera	min	egen	gestaltande-	och	lärandeprocess	objektivt?	Naturligtvis	inte.	När	jag	ana-
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lyserat	mina	loggböcker	och	observerat	mig	själv	har	jag	istället	försökt	att	förhålla	mig	
kritisk	och	inte	skönmåla	resultatet.	Under	studiens	gång	försökte	jag	även	skilja	på	mu-
sicerande	och	exempelvis	loggboksskrivande.	Det	”musicerandet	jaget”	kopplades	till	
rollen	som	musiker	och	den	som	utför	något,	medan	det	loggboksskrivande	jaget	kopp-
lades	till	rollen	som	forskare.	Det	kan	dock	vara	svårt	att	skifta	mellan	två	olika	roller	
under	ett	övningspass,	så	när	själva	dokumentationsprocessen	avslutades	och	analys-
processen	påbörjades	tillät	jag	mig	att	fokusera	på	endast	en	roll;	den	analyserande	rol-
len.	Johansson	och	Svedner	(2006)	pekar	på	att	reliabiliteten	i	en	observation	aldrig	är	
felfri	eftersom	den	som	observerar	kan	se	saker	ur	olika	perspektiv	och	registrerar	olika	
företeelser,	de	menar	dock	att	man	vid	noggranna	analyser	kan	komma	nära	verklighet-
en.	Under	hela	processens	gång	har	jag	därmed	i	största	möjliga	mån	försökt	vara	så	
noggrann	som	möjligt	för	att	arbetet	skall	kunna	ses	som	tillförlitligt.	Resultatet	kan	inte	
sägas	vara	generaliserbart,	men	det	kan	ändå	sägas	uppnå	en	viss	validitet	genom	att	
analysen	baseras	på	noggrant	dokumenterade	situationer	vilka	finns	redovisade	i	stu-
dien.		
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4	Resultat		
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	analysen	av	loggboksanteckningar	samt	de	vi-
deoinspelningar	som	förts	under	studiens	lärandeprocess.	Analysresultatet	presenteras	
med	hjälp	av	följande	teman:	Strävan	efter	innehållslig	förståelse	och	insikter	av	betydelse	
som	redogör	för	vad	som	hände	under	övningspassen,	och	ökad	medvetenhet	som	pre-
senterar	förloppet	under	de	faktiska	framträdanden	som	utfördes	under	studien.		

4.1	Strävan	efter	innehållslig	förståelse		
Ett	övergripande	tema	av	vikt	som	framträdde	i	början	av	processen	för	att	uppnå	att	en	
känsla	varande	i	nuet	infinner	sig,	var	en	strävan	efter	innehållslig	förståelse	av	stycket	Lind	
av	Agathe	Backer-Gröndahl.	Under	denna	strävandeprocess	avtäcktes	därefter	en	rad	tillvä-
gagångssätt	som	jag	använde	mig	av.	Påminnas	bör	att	innehållet	i	de	övningspass	som	besk-
rivs	här	nedan,	bygger	på	tänkta	framträdanden,	dvs.	att	jag	under	dessa	övningspass	före-
ställer	mig	att	jag	framträder	vid	”riktiga”	konserttillfällen.	

4.1.1	Rubriker	på	styckets	delar	
Ett	tillvägagångssätt	som	jag	i	tidigt	skede	av	processen	använde	mig	av,	var	att	sätta	
rubriker	på	olika	delar	av	det	utvalda	stycket	Lind	(se	bilaga	1)	av	Agathe	Backer-
Gröndahl.	Dessa	rubriker	var	till	hjälp	vid	gestaltningen	och	för	att	jag	skulle	kunna	
framföra	det	på	ett,	för	mig,	genuint	och	trovärdigt	sätt.	Rubrikerna	sattes	utifrån	min	
tolkning	av	texten	och	musikens	sinnesstämning.	Min	utgångspunkt	var	att	jag	anser	att	
en	sångare	bör	ha	en	tanke	bakom	sitt	framförande	och	att	ett	framträdande	gynnas	av	
en	välbearbetad	sång.	Eftersom	sångare	har	förmånen	att	få	en	text	till	melodierna	kan	
det	tyckas	vara	dumdristigt	att	inte	utnyttja	det	som	texten	tillför.	Några	exempel	på	
rubriker	jag	använde	mig	av	var:	Fundersam,	sorgsen,	deklarerande	(se	bilaga	1).	Rubri-
kerna	gav	musiken	och	uttrycket	ytterligare	ett	utvecklingsläge	då	de	hjälpte	mig	att	
förstå	och	tillägna	mig	styckets	budskap,	och	i	och	med	detta	ta	ett	steg	framåt	i	arbetet	
med	sången.	Till	en	början	hade	jag	noten	framför	mig	samtidigt	som	jag	läste	rubriker-
na	och	när	jag	väl	hade	memorerat	dem	kunde	jag	allteftersom	sluta	tänka	på	dem	då	de	
blivit	en	del	av	själva	framförandet.	De	valda	orden	genomsyrade	därefter	styckets	olika	
delar	och	fick	på	så	sätt	även	representera	de	olika	känslostadier	jag	uppfattade	att	per-
sonen	i	sången	genomgår	allteftersom	berättelsen	fortskrider.	Min	tanke	med	detta	var	
att	få	en	klarare	bild	av	stycket	för	att	sedan	lättare	kunna	ägna	tankekraft	åt	musiken	
och	att	bara	kunna	vara	närvarande	i	den,	och	på	så	vis	komma	ett	steg	närmare	ögon-
blickets	interpretation.		

4.1.2	Varande	i	sångens	miljö	
Ett	annat	tillvägagångssätt	innebar	att	jag	försökte	”gå	in	och	vara	i”	sångens	karaktär	
och	dess	känsloyttringar,	genom	att	ta	hjälp	av	naturens	resurser	under	det	att	jag	före-
ställde	mig	att	jag	befann	mig	på	en	scen.	Då	min	tolkning	av	sångens	text	handlar	om	
hur	ett	träds	doft	väcker	en	människas	känslor	och	minnen	till	liv,	försökte	jag	använda	
mig	av	den	natur	som	fanns	utanför	fönstret	i	övningsrummet.	Under	några	övningspass	
stod	jag	därför	vid	fönstret	och	tittade	ut	på	träden	som	fanns	utanför,	jag	föreställde	
mig	att	jag	gick	mitt	ibland	dem,	att	det	var	kväll	och	att	jag	inte	kunde	somna	för	att	
trädets	doft	höll	mig	vaken	och	att	alla	känslor	sköljde	över	mig	när	doften	fyllde	land-
skapet	runt	omkring	mig:		
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Jag	ställde	mig	vid	fönstret	och	tittade	ut.	Där	började	jag	sjunga	och	använde	
naturen	utanför	för	att	hitta	karaktären	och	någon	typ	av	flöde.	Jag	blundade,	
tittade	på	himlen,	träden,	vände	mig	inåt	rummet	när	jag	kände	att	det	pas-
sade.	Denna	gång	kände	jag	att	jag	för	några	sekunder	hittade	något,	detta	
tappade	jag	dock	snabbt	igen.	(ur	loggbok,	5/10-15)	
	

Genom	att	gå	in	i	sångens	miljö	och	karaktär	och	låtsas	att	sången	handlade	om	mig	själv	
önskade	jag	att	göra	mitt	framträdande	mer	ärligt	och	få	en	djupare	förståelse	för	de	
känslor	som	personen	i	sången	bar	på.	Detta	fungerade	inte	alltid,	men	för	en	stund	hit-
tade	jag	ändå	någon	form	av	flöde	som	gjorde	att	det	kändes	som	att	jag	var	på	rätt	spår.	
Jag	ville	använda	naturen	och	min	omgivning	som	hjälp	för	att	framträdandet	skulle	bli	
mer	tilltalande	för	en	imaginär	publik.	Jag	föreställde	mig	att	publiken	också	ville	känna	
sig	delaktiga	och	att	de	ville	att	det	skulle	synas	på	mig	som	sångare	vad	jag	ville	berätta.	
Hela	framträdandet	är	ju	viktigt	för	mig,	inte	bara	musiken,	och	i	sångarens	fall,	texten.	
Ett	framträdande	är	för	mig	en	helhetsupplevelse.	Detta	var	nu	till	stor	hjälp	när	jag	för-
sökte	skapa	en	klarare	och	mer	personlig	bild	kring	stycket.		

4.1.3	Visualisering	
Inre	föreställda	bilder	av	framträdanden	blev	till	ett	tillvägagångssätt	som	kom	att	ut-
göra	en	stor	del	av	arbetet	då	jag	önskade	en	jämnare	prestation	gällande	mina	scen-
framträdanden.	Då	det	inte	fanns	någon	”riktig”	publik	närvarande	under	mina	övnings-
pass	arbetade	jag	istället	en	hel	del	med	inre	bilder.	Jag	föreställde	mig	exempelvis	en	
mörk	fullsatt	sal	i	vilken	jag	i	tanken	befann	mig	när	jag	sjöng.	Jag	arbetade	med	lite	olika	
inre	bilder	av	publik	och	lokal,	jag	föreställde	mig	en	del	lokaler	där	jag	sjungit	i	verklig-
heten	och	andra,	för	mig	okända,	som	jag	arbetade	fram	med	hjälp	av	min	fantasi.	Ibland	
var	lokalerna	stora,	ibland	små,	ibland	var	de	fullsatta	och	ibland	inte.	Genom	att	skapa	
olika	förutsättningar	vid	mina	tänkta	framträdanden	hoppades	jag	kunna	applicera	mina	
metoder	också	i	många	faktiska	konsertsammanhang.	Jag	försökte	även	använda	mig	
själv	som	publik,	genom	att	stå	framför	en	spegel	samt	att	kameran	vid	några	tillfällen	
också	fick	agera	publik.	När	jag	arbetade	med	spegeln	lade	jag	ned	mycket	energi	på	att	
kritisera	hur	jag	såg	ut,	både	ifråga	om	hållning	och	ansiktsuttryck.	Följden	blev	att	jag	
vid	dessa	tillfällen	genast	glömde	bort	varför	jag	egentligen	var	där	och	vad	syftet	med	
övningspassen	var,	varför	jag	slutade	med	detta	redan	på	ett	tidigt	stadium.	Vid	de	till-
fällen	då	kameran	fick	agera	publik	var	min	tanke	att	den	skulle	föreställa	en	specifik	
person	i	publiken.	Jag	riktade	många	blickar	mot	den	och	försökte	även	förmedla	sång-
ens	budskap	till	just	den	personen.	Jag	fann	det	dock	mycket	svårare	att	föreställa	mig	
en	apparat	som	en	person,	dvs.	som	något	annat	än	vad	den	faktiskt	var.	Istället	upplev-
de	jag	att	det	var	lättare	att	skapa	en	hel	sal	och	en	publik	ur	tomma	intet	än	att	se	ett	en	
person	som	ett	konkret	objekt	som	inte	fanns.	Något	annat	jag	arbetade	en	del	med	var	
fasta	punkter	i	golvet,	punkter	som	representerade	olika	platser	på	scenen:		
	

…	jag	bestämde	var	scenen	började	och	visste	därmed	precis	när	jag	blev	syn-
lig	för	publiken.	Det	kändes	bra	att	bestämma	var	scenen	började.	Jag	tror	att	
det	fasta	punkterna	kan	hjälpa	mig	att	riktigt	sätta	mig	in	i	konsertsituationen.	
(ur	loggbok,	4/11-15)	
	

Dessa	fasta	punkter	underlättade	min	visualisering.	Genom	att	bestämma	exakt	var	jag	
blev	synlig	för	publiken	kändes	mitt	tänkta	framförande	mer	ärligt	och	med	denna	upp-
levelse	tog	jag	övningspassen	ett	steg	närmare	det	verkliga	framträdandet.	Trots	att	
detta	inte	är	direkt	kopplat	till	den	känsla	av	närvaro	i	ögonblicket	jag	vill	uppnå,	hop-
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pades	jag	nu	att	jag	genom	den	mentala	förberedelsen	för	en	tänkt	publik	skulle	kunna	
lägga	fokus	på	musicerandet	i	sig.	Idén	blev	nu	fortsättningsvis	att	jag	i	tanken	skulle	
förbereda	mig	inför	flera	olika	konsertsituationer.	På	så	sätt	skulle	jag	förhoppningsvis	
kunna	vara	mer	förberedd	och	lättare	uppnå	ögonblickets	interpretation	och	även	känna	
att	framförandet	blir	meningsfullt	för	både	mig	och	min	publik.		

4.1.4	Avslappning	
Från	och	med	studiens	tredje	vecka	inledde	jag	övningspassen	med	att	försöka	hitta	ett	
lugnt	tillstånd,	detta	gjorde	jag	för	att	försöka	mota	bort	tankar	om	vardagens	alla	åta-
ganden.	Med	hjälp	av	tillvägagångssättet	avslappning	försökte	jag	nu	lägga	all	fokus	på	
musiken	och	fullständigt	”gå	in”	i	den.	För	att	hitta	detta	lugn	använde	jag	mig	av	stillsam	
musik,	jag	blundade	och	lyssnade.	Det	var	dock	inte	förrän	under	femte	veckan	jag	fak-
tiskt	lyckades	hitta	det	lugn	jag	var	ute	efter.	Detta	var	efter	ett	kamrathandlednings-
möte	där	jag	fick	tipset	att	leta	efter	min	lugna	plats,	och	efter	detta	insåg	jag	att	det	inte	
räcker	att	lyssna	på	lugn	musik.	Jag	insåg	att	jag	behöver	arbeta	mer	mentalt	för	att	hitta	
lugnet,	jag	föreställde	mig	nu	min	lugna	plats	där	jag	gick	omkring	och	omslöts	av	tyst-
nad.	Det	var	först	då	som	jag	faktiskt	också	lyckades	hitta	det	lugn	jag	sökte	och	jag	
kunde	då	också	stänga	ute	tankar	om	andra	åligganden.	Jag	lyckades	nu	alltså	fånga	lug-
net	i	nuet	och	stanna	kvar	i	det.	Detta	medförde	att	jag	fick	en	ökad	förståelse	för	vad	
mental	träning	är,	det	vill	säga	att	det	krävs	mer	arbete	än	jag	tidigare	hade	insett.	Det	
räcker	alltså	inte	med	att	läsa	en	bok	eller	lyssna	på	stillsam	musik,	utan	viljan	att	arbeta	
med	sig	själv	måste	också	finnas	där.	Ingen	annan	kan	ordna	det	för	dig.	Avslappningen	
och	det	lugna	tillståndet	underlättade	arbetet	med	sången,	jag	kunde	nu	med	hjälp	av	
avslappning	sätta	mig	in	i	musiken	på	ett	annat	sätt:		
	

Jag	hittade	en	helt	annan	närvaro	och	intensitet	idag.	Jag	kände	mig	glad	och	
varm	efter	den	genomsjungningen.	(ur	loggbok,	30/10-15)	
	

Vid	detta	övningstillfälle	lyckades	jag	nu	alltså	hitta	ett	lugn,	jag	var	fortfarande	med-
veten	om	var	jag	var	men	jag	lyckades	ändå	hitta	något	som	jag	inte	hittat	tidigare.	Att	
känna	sig	lycklig	efter	ett	framförande,	om	än	ett	tänkt	sådant,	ser	jag	som	en	framgång,	
det	kan	vara	ett	tecken	på	att	musiken	för	en	stund	fått	ta	över	och	stressen	är	gömd	
eller	till	och	med	glömd.	Att	känna	sig	glad	efter	ett	framförande	är	en	del	i	att	ha	upp-
nått	ögonblickets	interpretation.	Jag	såg	detta	som	att	ytterligare	en	pusselbit	lades	till	i	
sökandet,	och	jag	kom	ett	steg	närmare	förståelsen	om	vad	som	krävs	för	att	uppnå	det	
sökta	tillståndet.		

4.1.5	Triggerord	
Under	sjätte	veckan	provade	jag	för	första	gången	tillvägagångssättet	att	använda	mig	av	
triggerord.	Triggerord	är	konstruerade	till	att	vara	till	hjälp	vid	bland	annat	sceniska	
framträdanden,	och	jag	utgick	vid	användandet	av	dessa	från	tre	olika	frågor:	Hur	vill	jag	
att	det	ska	låta	när	jag	spelar?	Hur	vill	jag	att	det	ska	kännas	när	jag	spelar?	Och	hur	vill	
jag	se	ut	när	jag	spelar?	Under	processen	använde	jag	mig	av	några	olika	triggerord	och	
på	så	vis	provade	jag	mig	fram	för	att	hitta	de	ord	som,	i	just	det	här	fallet,	passade	mig	
bäst.	De	ord	jag	till	slut	valde	var:	känslofyllt,	meningsfullt	och	närvarande.	Till	en	början	
upplevde	jag	att	triggerorden	blev	till	hinder,	något	som	störde	min	tanke	och	stal	fokus	
från	musiken.	Under	de	två	sista	övningspassen	tyckte	jag	ändå	överlag	att	triggerorden	
fungerade	bra	under	mitt	imaginära	framförande.	Triggerorden	blev,	för	mig,	förvisso	en	
sak	att	hålla	i	tanken,	men	de	var	också	något	som	tillförde	mening	och	innerlighet.	Vid	
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dessa	pass	tänkte	jag	inte	på	dem	under	själva	sången	utan	mest	innan	jag	skulle	börja	
sjunga,	de	var	till	hjälp	för	att	hitta	fokus	och	inte	låta	tankarna	flyga	iväg.	De	fungerade	
mer	som	en	del	av	förberedelsen	som	hjälpte	mig	att	hitta	den,	enligt	mig,	rätta	sinnes-
stämningen.	Jag	tror	att	det	för	mig	handlade	om	att	inte	tänka	på	dem	hela	tiden	utan	
snarare	ha	dem	som	en	sorts	hållpunkt	eller	utgångsläge	inför	mitt	framförande.		

4.2	Insikter	av	betydelse	
Under	studiens	gång	kom	jag	till	en	del	insikter	som	gav	mig	kunskap	om	olika	saker	
som	påverkade	processen	medan	den	fortgick.		

4.2.1	Pianots	betydelse	
Under	processens	gång	insåg	jag	att	avsaknaden	av	pianoackompanjemang	under	öv-
ningspassen	troligtvis	hade	en	påverkan	på	mina	tänkta	framföranden	eftersom	pianot,	
som	är	en	stor	del	av	framförandet,	saknades.	När	jag	observerade	videoinspelningarna	
märkte	jag	att	jag	vid	en	del	tillfällen	tappade	fokus	i	pauserna,	och	det	ser	ut	som	att	jag	
tappar	hela	känslan	för	musiken.	Det	är	möjligt	att	det	hade	varit	lättare	för	mig	att	be-
hålla	känslan	om	pianoackompanjemanget	hade	funnits	med	eftersom	pauserna	då	hade	
fyllts	ut	på	ett	annat	sätt,	vilket	jag	tror	hade	kunnat	vara	till	stor	hjälp.	Även	tempot	va-
rierade	relativt	mycket,	vilket	troligtvis	inte	hade	skett	på	samma	sätt	om	jag	haft	piano-
ackompanjemang.	Under	en	del	videoinspelningar	lade	jag	märke	till	att	jag	hade	ett	så	
pass	ojämnt	tempo	att	sången	inte	kändes	som	en	helhet.	Då	jag	vid	dessa	tillfällen	också	
såg	väldigt	koncentrerad	ut	och	saktade	in	på	tekniskt	svåra	ställen	av	stycket,	får	det	
mig	att	tro	att	detta	kan	härledas	till	att	jag	vid	dessa	tillfällen	lade	för	mycket	energi	vid	
melodi	och	sångteknik	och	att	jag	därmed	tappade	bort	det	mentala	tillstånd	jag	sökte.	
Därmed	tappade	jag	också	hela	meningen	med	varför	jag	var	där	och	vad	jag	ville	uppnå.	
Under	det	att	övningsprocessen	pågick,	tänkte	jag	inte	på	det	faktum	att	övningspassens	
framträdanden	inte	visade	helheten,	och	att	detta	skulle	kunna	påverka	huruvida	jag	
skulle	lyckas	finna	ögonblickets	interpretation	eller	inte.	I	efterhand	kan	jag	undra	över	
varför	denna	insikt	inte	infann	sig	förrän	under	analysprocessens	gång.		

4.2.2	Sinnesstämningens	påverkan	
En	bit	in	i	arbetet	märkte	jag	vilken	stor	påverkan	min	dagliga	sinnesstämning	hade	på	
min	prestation.	Vid	ett	tillfälle	när	jag	skulle	gå	till	mitt	övningspass	hade	jag	en	dag	då	
jag	inte	kände	att	min	röst	var	på	topp.	Min	känsla	när	jag	gick	mot	övningsrummet	var	
därmed	negativ	och	jag	trodde	att	passet	skulle	gå	dåligt,	vilket	det	då	gjorde,	och	inget	
gick	som	jag	ville.	Vid	ett	annat	tillfälle	kände	jag	mig	stressad	för	att	jag	visste	att	jag	
endast	hade	x	antal	minuter	på	mig	innan	jag	skulle	gå	till	nästa	lektion.	Vid	detta	tillfälle	
fanns	tidsfaktorn	hela	tiden	i	tanken	och	det	faktum	att	jag	hade	bara	exempelvis	20	mi-
nuter	kvar	innan	jag	skulle	gå,	gjorde	att	jag	inte	kunde	fokusera	på	min	uppgift.	En	an-
nan	gång	när	jag	nyss	hade	haft	ett	uppmuntrande	samtal	med	studenterna	i	min	kam-
rathandledningsgrupp	kändes	passet	meningsfullt	och	roligt	och	det	gick	relativt	bra	
även	om	jag	inte	nådde	hela	vägen	fram	till	målet.	Att	humöret	påverkar	prestationen	
kan	i	efterhand	kännas	självklart,	men	under	övningsprocessens	början	såg	jag	inte	rik-
tigt	sambandet.	En	möjlig	tolkning	av	detta	kan	alltså	vara	att	den	dagliga	eller	tillfälliga	
sinnesstämningen	påverkar	om	ett	övningspass	får	en	positiv	eller	negativ	utgång.		

4.2.3	Faktorer	som	påverkar	resultatet		
Både	när	jag	läste	loggboken	och	tittade	på	videoinspelningarna	fick	jag	syn	på	några	
företeelser	som	visade	att	jag	inte	hittade	det	tillstånd	jag	letade	efter.	Något	som	syns	
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tydligt	på	videoinspelningarna	är	när	jag	står	och	rör	vid	saker,	ett	exempel	är	när	jag	
mitt	i	sången	börjar	en	rörelse	för	att	stänga	vädringsluckan	men	sedan	slutar	då	jag	
inser	att	det	inte	är	det	jag	ska	syssla	med	i	den	stunden.	Vid	flera	tillfällen	skriver	jag	i	
loggboken	att	jag	inte	kunde	styra	blicken	och	att	jag	hade	svårt	att	hitta	fokuserings-
punkter.	Detta	störde	mitt	fokus	då	blick	eller	kroppsliga	rörelser	tog	upp	en	stor	del	av	
den	tankekraft	som	borde	tilldelats	musiken.		
	
Under	mina	övningspass	upplevde	jag	att	det	var	svårt	att	bortse	från	det	faktum	att	jag	
var	ute	efter	något	speciellt.	Jag	kunde	gå	in	i	ett	övningsrum	och	verkligen	hoppas	att	
jag	skulle	hitta	det	mentala	tillstånd	jag	var	ute	efter.	Det	var	inte	bara	mina	egna	tankar	
som	påminde	mig	om	varför	jag	var	där,	exempelvis	kunde	kamerans	närvaro	under	en	
del	övningspass	påminna	mig	att	jag	var	ute	efter	ett	visst	resultat.	När	jag	hade	det	öns-
kade	resultatet	i	åtanke	blev	det	väldigt	svårt	att	uppnå	det	eftersom	viljan	att	lyckas	
kom	i	vägen	och	hindrade	mig	från	att	vara	närvarande	i	musiken.	Att	ägna	all	tankekraft	
åt	musiken	blev	nästintill	omöjligt	när	jag	tänkte	på	varför	jag	var	där	och	vad	jag	ville	
åstadkomma	med	mina	övningspass.	Jag	tror	att	jag	i	detta	skede	låste	mig	själv	och	
hade	svårt	att	hitta	en	annan	ingång	för	att	uppnå	det	ögonblickets	interpretation:	”Vil-
jan	att	uppnå	det	önskade	resultatet	står	i	vägen	för	min	framgång	i	studien”	(ur	logg-
bok,	28/10-15).	

4.2.4	Att	delvis	finna	flow	
Under	processen	har	regelbundna	möten	med	en	kamrathandledningsgrupp	ägt	rum,	en	
grupp	som	bestod	av	mig	själv	och	två	andra	studenter.	Dessa	möten	var	nyttiga	för	mig	
då	jag	fick	möjlighet	att	diskutera	arbetet	med	studien	och	de	svårigheter	jag	stötte	på,	
jag	fick	då	tips	och	nya	infallsvinklar	av	mina	kamrater.	Vid	en	sådan	träff	när	mer	än	
halva	studien	passerat	och	jag	kände	att	jag	fastnat	och	inte	kunde	komma	vidare	hjälpte	
kamraterna	mig	mycket.	En	av	dem	frågade	om	inte	det	mentala	tillstånd	jag	letade	efter	
möjligtvis	kunde	infinna	sig	i	olika	grad.	Hen	menade	att	jag	inte	borde	fastna	i	tanken	
om	att	jag	antingen	hittar	det	mentala	tillståndet	helt,	eller	inte	alls.	Efter	detta	samtal	
fick	jag	nya	krafter	och	gick	in	i	mina	övningspass	med	en	vidare	bild	än	jag	tidigare	haft,	
detta	hade	jag	alltså	stor	nytta	av	då	det	hjälpte	mig	att	hitta	delar	av	ögonblickets	inter-
pretation.	Med	ett	öppnare	sinne	inför	sökandet	gick	det	lättare	att	fortsätta	min	utfors-
kande	process.	Något	som	jag	tror	stöder	idén	om	att	det	mentala	tillstånd	jag	sökte	kan	
infinna	sig	delvis	eller	för	en	kort	stund,	var	alltså	en	ren	händelse	under	ett	övningspass	
ganska	tidigt	i	studien:		
	

Något	som	var	spännande	med	dagens	pass	är	att	jag	lyckades	släppa	taget	
och	komma	in	i	musiken	efter	att	jag	slutade	sjunga,	de	där	sekunderna	efter,	
när	stämningen	finns	kvar	i	luften.	(ur	loggbok,	9/10-15)	
	

Detta	upplevde	jag	under	övningspasset	som	ett	steg	i	rätt	riktning,	då	jag	kände	att	nå-
got	var	annorlunda	från	tidigare.	Det	här	var	första	gången	som	jag	kom	i	närheten	av	
det	tillstånd	jag	var	ute	efter.	Jag	fann	det	dock	frustrerande	att	jag	inte	lyckades	hitta	
detta	när	jag	faktiskt	sjöng,	utan	först	när	stycket	var	slut.	Vid	ett	annat	tillfälle	lyckades	
jag	hitta	ögonblickets	interpretation	om	än	bara	för	en	kort	stund,	vid	detta	tillfälle	
märkte	jag	hur	lätt	det	var	att	tappa	koncentrationen:		
	

Till	en	början	kändes	det	roligt	och	bra,	detta	ända	tills	jag	såg	någon	gå	förbi	
utanför	i	periferin,	detta	fick	mig	att	tappa	fokus.	Tyvärr	hände	detta	relativt	
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tidigt	i	sången	vilket	var	synd.	Jag	försökte	hitta	tillbaka	men	det	gick	inte.	(ur	
loggbok,	11/11-15)	
	

Även	ovanstående	tillfälle	fick	mig	att	inse	att	jag	som	sångare	kan	hitta	det	mentala	till-
ståndet	som	ger	musiken	mening	för	en	kort	stund,	men	jag	insåg	också	hur	lite	som,	i	
det	här	fallet,	krävdes	för	att	jag	skulle	tappa	känslan.	

4.2.5	Förändringar	under	processen	
Under	processens	gång	upptäckte	jag	att	mitt	upplägg	som	det	var	tänkt	från	början	inte	
gynnade	processen	på	alla	plan.	Därför	utvecklades	och	förändrades	studiens	upplägg	
ett	par	gånger.	
	
Under	mina	övningspass	sjöng	jag	stycket	två	gånger	och	därefter	skrev	jag	ner	mina	
tankar	och	känslor	i	loggboken.	Under	den	fjärde	veckan	insåg	jag	dock	att	det	var	svårt	
att	skilja	på	de	olika	tillfällena	och	vad	jag	kände	och	upplevde,	och	jag	började	då	istället	
skriva	loggbok	mitt	under	övningspassets	gång.	Jag	började	passet	med	att	skriva	hur	jag	
tänkte	lägga	upp	passet,	jag	sjöng	därefter	stycket	en	gång	och	skrev	sedan	direkt	ner	
mina	tankar	och	känslor,	och	därefter	sjöng	jag	en	andra	gång	och	skrev	sedan	ner	tan-
kar	och	känslor	om	den	genomsjungningen.	Detta	upplägg	upplevde	jag	var	mer	pas-
sande	då	jag	genom	detta	lyckades	nedteckna	mina	tankar	med	en	annan	detaljrikedom	
än	vad	jag	gjorde	under	studiens	första	veckor.			
	
Mina	övningspass	har	byggt	på	tänkta	framträdanden,	alltså	att	jag	under	dessa	skulle	
sjunga	som	om	det	vore	konserttillfällen.	Jag	föreställde	mig	en	konsertlokal	och	en	
publik	och	senare	i	studien	gjorde	jag	också	entré	på	en	imaginär	scen.	Den	imaginära	
scenen	blev	ännu	en	faktor	som	skulle	hjälpa	mig	att	göra	mina	övningspass	så	lika	ett	
konsertsammanhang	som	möjligt.	Jag	insåg	dock	i	slutet	av	processen	att	en	sångare	vid	
en	konsert	aldrig	får	en	andra	chans	att	framföra	sin	sång,	därför	ändrade	jag	övnings-
passen	från	att	ha	sjungit	stycket	två	gånger	till	att	endast	sjunga	det	en	gång,	som	jag	
hade	gjort	om	det	varit	en	riktig	konsert.	Denna	ändring	gjordes	alltså	inte	förrän	under	
sista	veckan		

4.3	Ökad	medvetenhet	
I	detta	avsnitt	följer	en	beskrivning	av	de	faktiska	framträdanden	jag	genomförde	under	
studiens	gång	samt	hur	dessa	gav	mig	en	ökad	medvetenhet	om	vad	som	krävs	för	att	
uppnå	det	mentala	tillstånd	jag	sökte.		

4.3.1	Det	första	framträdandet	
Det	första	framträdandet,	som	var	en	konsert,	kändes	bra	rent	sångtekniskt,	dock	hade	
jag	svårt	att	hålla	min	blick	fast	under	framträdandet.	Jag	var	väldigt	nervös	före	fram-
trädandet	men	detta	gick	över	efter	presentationen	av	sången.	I	detta	läge	upplevde	jag	
förvirring	kring	det	tillstånd	jag	letade	efter,	och	jag	erfor	att	jag	inte	visste	hur	det	
skulle	kännas:	
	

Det	känns	svårt	efter	denna	konsert	att	veta	hur	jag	vet	att	jag	hittat	total	när-
varo	i	ögonblicket.	Det	kändes	väldigt	bra	efteråt	vilket	det	sällan	gör	när	jag	
framträtt	med	ett	klassiskt	stycke.	(ur	loggbok,	20/10-15)	
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Jag	visste	inte	om	det	räckte	att	det	kändes	bra,	men	eftersom	jag	upplever	klassisk	sång	
som	ganska	prestigefyllt,	var	det	dock	ovanligt	att	jag	kände	mig	nöjd	och	glad	efter	en	
konsert	som	denna.	Detta	fick	mig	att	tro	att	jag	kanske	ändå	hade	lyckats	hitta	en	del	av	
det	jag	var	ute	efter.	När	jag	sedan	tog	mig	tid	och	tänkte	efter,	visste	jag	att	jag	inte	hade	
lyckats	vara	närvarande	i	ögonblicket,	för	jag	hade	inte	samma	känsla	som	jag	upplevt	
tidigare	i	andra	musikaliska	sammanhang.	Jag	hade	under	konserten	inte	känt	mig	upp-
fylld	av	musiken	i	samma	ögonblick	som	den	skapades.	Jag	såg	dock	ändå	denna	konsert	
som	ett	steg	i	rätt	riktning,	detta	för	att	jag	tror	att	det	är	väldigt	svårt	att	uppnå	känslan	
av	att	vara	närvarande	i	ögonblicket	om	jag	inte	är	bekväm	med	stycket	och	samman-
hanget	det	framförs	i.	Detta	gjorde	att	jag	blev	mer	medveten	om	vad	som	behövdes	och	
hur	jag	kunde	arbeta	för	att	hitta	den	rätta	känslan	av	närvaro	i	ögonblicket	som	jag	le-
tade	efter.		

4.3.2	Det	andra	framträdandet	
Vid	det	andra	framträdandet,	som	var	en	gemensam	sånglektion,	tyckte	jag	att	det	kän-
des	relativt	bra	sångtekniskt.	Dock	uppstod	en	känsla	av	att	jag	var	tvungen	att	prestera,	
jag	kände	att	jag	verkligen	ville	visa	min	lilla	publik	vad	jag	kunde.	Vid	detta	tillfälle	hit-
tade	jag	inte	den	specifika	känsla	av	närvaro	som	jag	önskade	uppnå.	Då	framträdandet	
är	filmat	snett	från	sidan	syns	inte	hela	ansiktet	så	bra,	men	jag	tycker	mig	se	att	jag	för-
söker	göra	skillnad	mellan	de	olika	delarna	i	stycket,	vilket	troligtvis	är	ett	resultat	av	
mitt	arbete	med	de	olika	rubrikerna	under	studiens	tidiga	skede.	Dessa	skillnader	är	
dock	inte	så	stora,	de	hade	kunnat	tillföra	mer	till	sången	om	jag	gjort	dem	fullt	ut.	Jag	
hade	inte	en	fast	blick,	utan	den	vandrade	uppåt	lite	då	och	då	vilket	gjorde	att	framträ-
dandet	såg	lite	osäkert	ut.	Det	är	här	troligt	att	jag	lade	för	mycket	energi	vid	att	lyckas	
och	därmed	kunde	jag	inte	uppnå	ögonblickets	interpretation.	Allteftersom	studien	fort-
skred	fick	jag	en	ökad	förståelse	för	hur	många	olika	faktorer	som	spelar	in	för	att	det	
ska	gå	att	nå	hela	vägen	fram	till	ögonblickets	interpretation.	När	jag	ägnade	tankekraft	
åt	vad	publiken	skulle	tycka	och	att	jag	ville	bevisa	något	för	dem,	stal	det	energi	som	jag	
kunde	lagt	på	att	vara	närvarande	i	musiken.	Tillståndet	jag	söker	kräver	så	mycket	mer	
än	jag	förstod	när	jag	inledde	arbetet	med	studien.	Jag	tror	att	jag	besatt	en	del	kunskap	
om	vad	som	behövdes	för	att	nå	målet	redan	innan,	det	jag	inte	visste	var	hur	svårt	det	
skulle	komma	att	bli	att	hitta	en	balans	mellan	alla	olika	delar	som	behövs	samt	att	se-
dan	lyckas	släppa	taget	om	onödiga	tankar	i	den	musicerande	stunden.		

4.3.3	Det	tredje	framträdandet	
Under	mitt	tredje	och	sista	framträdande	hade	det	varit	önskvärt	om	jag	uppnått	ögon-
blickets	interpretation	och	allt	vad	det	innebär	men	det	gjorde	jag	inte,	i	alla	fall	inte	fullt	
ut.	Det	fanns	en	del	skillnader	från	början	av	studien,	jag	var	inte	nervös	innan	jag	gick	
upp	på	scenen,	bara	förväntansfull.	Jag	tror	att	detta	kan	bero	på	att	jag	hade	en	klarare	
bild	av	stycket,	efter	att	ha	hållit	på	så	länge	hade	jag	en	tydligare	uppfattning	av	det	än	
jag	hade	när	studien	påbörjades.	När	jag	gick	upp	på	scenen	försökte	jag	ha	triggerorden	
i	tanken	för	att	dessa	skulle	hjälpa	min	prestation.	Jag	kände	mig	lugnare	än	jag	gjort	
tidigare	och	jag	lyckades	glömma	att	jag	filmades.	På	filmen	ser	jag	också	mer	lugn	och	
samlad	ut,	och	framträdandet	känns	mer	som	en	helhet.	Jag	kunde	även	under	detta	
framträdande	gjort	större	skillnader	mellan	de	olika	delarna	i	stycket,	det	hade	fört	upp	
framträdandet	ytterligare	en	nivå.	Jag	tycker	dock	att	det	märks	en	stor	skillnad	från	
framträdande	två	där	jag	såg	väldigt	osäker	ut.	Detta	får	mig	att	inse	att	jag	alltid	kan	
göra	mer	och	ta	ut	svängarna	mer.	Det	som	jag	kände	inom	mig	syntes	inte	så	mycket	
utåt	som	jag	trodde.	Vid	detta	framträdande	hade	jag	lyckats	få	en	bättre	kameravinkel	
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vilket	gjorde	att	båda	ögonen	och	en	större	del	av	ansiktet	syns	på	filmen.	När	hela	an-
siktet	syntes	var	det	också	lättare	för	mig	som	observatör	att	få	en	mer	omfattande	bild	
av	framförandet.		

4.3.4	Olika	former	av	framträdanden	
Något	som	jag	kommer	till	insikt	i	under	processens	gång,	är	att	det	blir	en	större	skill-
nad	mellan	en	faktisk	konsert	och	en	gemensam	sånglektion	än	jag	inledningsvis	tänkte.	
De	är	lika	på	det	sättet	att	jag	står	på	en	scen	och	sjunger	för	en	grupp	människor	men	
utöver	det	finns	det	flera	saker	som	skiljer	dem	åt.	Under	en	gemensam	sånglektion	får	
den	som	framfört	ett	stycke	kommentarer	om	vad	den	gjorde	bra	och	tips	på	vad	som	
kan	bli	bättre,	ibland	får	denne	också	sjunga	stycket	igen	med	dessa	kommentarer	i	
åtanke.	På	en	konsert	sjunger	sångaren	sitt	stycke,	får	applåder	och	går	av	scen	för	att	ge	
plats	för	nästa	nummer.	Detta	tror	jag	påverkar	mig	här	när	jag	intar	scenen,	det	finns	en	
risk	att	jag	sätter	upp	mer	av	en	sköld	om	jag	vet	att	jag	kommer	bli	bedömd	direkt	ef-
teråt,	som	vid	en	gemensam	sånglektion.	En	annan	skillnad	är	de	som	sitter	i	publiken,	
vid	en	konsert	är	det	ofta	en	blandad	skara	och	många	av	dessa	är	främlingar.	Vid	en	
gemensam	sånglektion	består	publiken	av	en	lite	skara	som	alla	själva	sjunger	och	är	
insatta	i	sångteknik,	interpretation	och	annat	som	en	sångare	arbetar	med,	dessutom	är	
dessa	människor	inga	främlingar.	Det	är	troligt	att	en	jag	kan	komma	att	känna	mig	mer	
utsatt	när	publiken	är	insatt	i	ämnet	och	själva	arbetar	med	liknande	saker.	Det	är	möj-
ligt	att	resultatet	av	denna	studie	sett	annorlunda	ut	om	jag	framträtt	på	tre	konserter	
istället,	detta	eftersom	den	faktiska	konsertsituationen	i	verkligheten	ser	ut	på	ett	annat	
sätt.	

4.4	Sammanfattning				
Under	arbetets	analysprocess	har	rubrikerna	strävan	efter	innehållslig	förståelse,	insikter	av	
betydelse	och	ökad	medvetenhet	lyfts	fram	och	det	är	utifrån	dessa	resultatet	har	formerats.	
Ett	flertal	olika	tillvägagångssätt	har	använts	i	mitt	sökande	efter	ögonblickets	interpretat-
ion.	Genom	att	sätta	rubriker	på	styckets	olika	delar	skapade	jag	en	tydligare	bild	av	styckets	
karaktär	samt	en	ökad	förståelse	för	texten	och	dess	innebörd.	För	att	få	en	djupare	förstå-
else	för	sångens	karaktär	använde	jag	mig	av	naturen	och	föreställningar	kring	miljön	i	tex-
ten,	för	att	kunna	ta	till	mig	textens	innebörd	och	de	upplevelser	som	personen	i	sången	
hade.	När	jag	sedan	kände	att	jag	tagit	till	mig	texten	och	styckets	innebörd	fortsatte	jag	ar-
betet	med	att	försöka	förmedla	detta	till	en	imaginär	publik,	detta	genom	att	skapa	inre	bil-
der	av	konsertlokaler	fyllda	med	publik.	Med	hjälp	av	mina	imaginära	bilder	skapade	på	så	
sätt	nya	förutsättningar	för	att	bli	mer	van	vid	en	konsertsituation.	Genom	att	vara	mer	för-
beredd	på	allt	en	konsertsituation	innebär	hoppades	jag	att	lättare	kunna	hitta	ögonblickets	
interpretation.		
	
För	att	lyckas	uppnå	det	tillstånd	jag	var	ute	efter	använde	jag	mig	också	av	avslappning	som	
tillvägagångssätt,	detta	för	att	jag	ville	kunna	stänga	ute	tankar	som	inte	hade	med	musice-
randet	att	göra.	Om	musiken	är	det	enda	som	finns	i	tanken	är	det	troligt	att	det	lättare	går	
att	uppnå	känslan	av	närvaro	i	ögonblicket,	och	därför	kändes	avslappning	som	en	bra	tillvä-
gagångssätt	för	att	nå	fram	till	mitt	mål.	Jag	märkte	också	att	avslappning	och	arbete	med	
mental	träning	kräver	mer	av	den	som	utför	det	än	jag	tidigare	hade	förstått.	De	triggerord	
jag	använde	mig	av	var	även	dessa	till	nytta	för	att	fokusera	på	framförandet	och	inte	släppa	
in	tankar	om	annat.	Triggerorden	jag	valde	för	detta	stycke	var:	Känslofyllt,	meningsfullt	och	
närvarande.		
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Genom	olika	insikter	fick	jag	under	studiens	gång	en	ökad	förståelse	för	olika	aspekter	
som	påverkar	en	strävan	efter	det	önskade	tillståndet.	Jag	upptäckte	att	avsaknaden	av	
ett	ackompanjemang	gjorde	att	det	var	svårt	att	efterlikna	ett	konserttillfälle	i	övnings-
rummet	då	jag	saknade	en	del	av	framförandet.	Hur	jag	lägger	upp	studien	med	loggbok	
och	videoinspelning	påverkar	också	resultatet	och	de	ändringar	jag	gjorde	förde	troligt-
vis	studien	i	rätt	riktning.	
	
De	olika	framträdanden	jag	genomförde	under	studiens	gång	gav	mig	en	ökad	medve-
tenhet	och	vidare	syn	på	vad	det	innebär	att	finna	det	tillstånd	jag	sökte.	Bland	dessa	nya	
kunskaper	lärde	jag	mig	att	det	är	viktigt	att	vara	bekväm	med	stycket	samt	att	det	är	
viktigt	att	tänka	på	att	det	som	jag	känner	och	tror	att	jag	visar	publiken	inte	alltid	syns	
för	publiken,	det	kan	vara	en	god	idé	att	överdriva.		
	 	



	27	

5	Diskussion		
I	detta	kapitel	belyses	först	resultatet	i	förhållande	till	den	litteratur	och	tidigare	forsk-
ning	som	tas	upp	i	bakgrundskapitlet.	Sedermera	tas	egna	reflektioner,	arbetets	bety-
delse	samt	idéer	om	framtida	forskning	inom	ämnet	upp.		
	
5.1	Resultatdiskussion		
Här	diskuteras	olika	slutsatser	som	framkommit	under	studiens	gång.		

5.1.1	Upplevelse	av	ögonblickets	interpretation							
Nukänsla,	flow	och	närvaro,	och	då	även	scennärvaro	som	jag	tolkar	det,	ligger	nära	
varandra.	När	Stern	(2005)	talar	om	nukänsla	finns	där	enligt	mig,	mycket	gemensamt	
med	Csikszentmihalyis	(2007)	beskrivning	av	flow.	Den	sistnämnda	menar	att	den	som	
frambringar	flow	är	aktiv	och	fokuserar	på	det	som	sker	i	stunden,	eller	nuet.	Det	går	
även	att	koppla	ihop	nukänsla	och	flow	med	scennärvaro,	då	även	närvaro	på	scen	kan	
beskrivas	på	liknade	vis.	I	Årmans	(2008)	uppsats	beskriver	en	av	intervjupersonerna	t	
ex.	närvaro	som	en	form	av	maximal	koncentration	där	musikern	inte	låter	något	störa	
dennes	totala	fokus.	Dessa	ord	är	alltså	svåra	att	förklara	då	de	går	in	i	varandra,	dock	
fyller	inte	endast	ett	av	dessa	de	krav	jag	tycker	att	ett	utomordentligt	framförande	bör	
ha.	Alla	tre	innesluts	istället	i	det	begrepp	jag	själv	myntat	för	detta	arbete:	Ögonblickets	
interpretation.	Till	begreppet	ögonblickets	interpretation	faller	också	Rosenbergs	
(2013)	beskrivning	av	att	fångas	i	ögonblicket	och	skapa	en	kontakt	mellan	uttryck,	
publik	och	artist.		
	
Stern	(2005)	menar	också	att	ett	varande	i	ett	pågående	ögonblick	är	svårt	att	ringa	in,	
och	hur	detta	varande	infinner	sig	kan	stundom	vara	svårt	att	fastställa.	Ögonblicket	och	
känslan	av	att	vara	i	det,	kan	uppstå	omedvetet	och	instinktivt.	Det	kan	vara	först	efteråt	
som	insikten	om	vad	som	hänt	inträder.	Detta	är	något	jag	lade	märke	till	under	studiens	
gång,	och	vid	en	del	tillfällen	var	det	inte	förrän	det	var	över	som	jag	förstod	att	jag	hade	
hittat	någon	form	av	varande	i	ögonblicket.	Det	fanns	också	tillfällen	då	jag	inte	kunde	
stänga	ute	oväsentliga	tankar	och	jag	hade	därmed	svårt	att	hitta	nukänslan.	Att	stänga	
ute	tankar	var	något	jag	arbetade	med	under	avslappning	och	sökandet	efter	min	lugna	
plats.	Under	avslappning	letade	jag	efter	ett	lugnt	tillstånd	och	när	jag	väl	lyckades	med	
detta	började	jag	sakta	inse	hur	detta	kunde	hjälpa	mig	att	finna	ögonblickets	interpre-
tation.	I	Lundstedts	(2008)	arbete	liknar	en	av	intervjupersonerna	flow	med	nukänslan,	
och	att	vara	i	denna	känsla	ger	musikern	möjlighet	att	komma	nära	publiken	och	skapa	
en	förbindelse	mellan	sig	själv	och	musiken,	vilket	är	just	det	jag	eftersträvat	i	denna	
studie.	Att	tillsammans	med	publiken	skapa	ett	band	genom	musiken	är,	för	mig,	det	som	
att	stå	på	scen	bör	innebära.		
	
Csikszentmihalyi	(2007)	beskriver	flow	som	något	som	påverkar	människans	välmå-
ende	på	ett	positivt	sätt	då	flow	kan	hålla	vånda	och	leda	borta,	känslan	av	flow	kan	även	
ha	en	lugnande	effekt	och	hjälpa	mot	stress.	Den	som	skapar	flow	genom	att	vara	aktiv	i	
nuet	ger	inte	plats	åt	något	annat	än	det	som	sker	i	stunden.	Efter	flow	kan	en	lycko-
känsla	uppstå	och	just	detta	upplevde	jag	vid	ett	av	mina	framträdanden,	men	vid	detta	
tillfälle	kände	jag	dock	att	det	var	något	som	saknades.	Jag	hade	inte	blivit	uppslukad	av	
det	jag	gjorde,	jag	nådde	helt	enkelt	inte	hela	vägen	fram	till	ögonblickets	interpretation.	
Jag	visste	att	jag	endast	var	delvis	närvarande	i	ögonblicket	men	som	Stern	(2005)	säger,	
kan	vårt	fokus	också	delas	när	vi	söker	efter	nukänslan.	Enligt	Chaffin	och	Lemieux	
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(2011)	ligger	grunden	i	att	uppnå	flow	i	övning.	För	att	kunna	uppnå	flow	i	ett	konsert-
sammanhang	krävs	därför	fokuserade	övningspass.	Det	var	precis	så	jag	tänkte	i	valet	av	
upplägg	på	denna	studie,	om	jag	kan	finna	ögonblickets	interpretation	i	övningsrummet	
kanske	jag	lättare	kan	finna	den	i	konsertsammanhang		

5.1.2	Kunskaper	breddas	
Lundeberg	(1998)	menar	att	vid	scennärvaro	ägnas	all	tankekraft	åt	musiken	i	just	den	
stund	som	den	spelas/sjungs.	Det	är	just	detta	som	jag	under	mina	övningspass	arbetade	
med,	men	till	en	början	insåg	jag	inte	hur	krävande	detta	skulle	komma	att	bli.	Under	
mina	övningspass	ägnades	en	stor	del	av	tiden	till	att	finna	just	den	scennärvaro	som	
Lundeberg	beskriver,	den	som	lämnar	en	publik	berörd	efter	ett	framträdande.	Enligt	
Ödman	(2007)	styrs	vi	av	vår	förförståelse	i	hur	vi	ser	på	saker	och	ting,	förförståelse	
ger	oss	möjlighet	att	utveckla	det	vi	redan	vet.	Jag	visste	redan	från	början	att	det	krävs	
mycket	koncentration	av	en	sångare	för	att	uppnå	närvaro	i	ögonblicket,	men	genom	
denna	studie	lärde	jag	mig	att	det	är	mycket	svårare	än	jag	trodde,	att	finna	den	kon-
centration	som	behövs.	Därigenom	har	min	förförståelse	utvecklats	under	den	här	pro-
cessen	att	försöka	nå	närvaro	i	ögonblicket.		
	
Arbetet	med	imaginära	bilder	kom	att	ha	större	betydelse	för	studien	än	de	var	tänkta	
från	början.	De	fyllde	mer	än	ett	syfte,	och	jag	använde	dem	därför	både	i	arbetet	med	
min	tolkning	av	stycket	samt	arbetet	med	själva	framförandet	och	hur	jag	önskade	att	
publiken	skulle	ta	emot	det.	Arbetet	med	imaginära	bilder	av	scen	och	publik	bottnade	i	
Fagéus	(2012)	beskrivning	av	att	kunna	”ladda”	en	scen	positivt	och	kunna	skapa	sig	
bilder	som	kan	appliceras	i	flera	olika	konsertsammanhang.	Även	de	triggerord	jag	valde	
utifrån	hans	tre	frågor	går	att	använda	för	att	”ladda”	en	scen.	För	mig	blev	dock	trigger-
orden	mer	av	hjälp	för	min	relation	till	sången	och	framträdandet	i	sig.	Triggerorden	
passade	bra	för	hur	jag	ville	framföra	just	detta	stycke,	och	om	jag	sjungit	ett	annat	
stycke	är	det	möjligt	att	jag	hade	valt	andra	triggerord.	Vid	ett	senare	tillfälle	kommer	
jag	måhända	fram	till	tre	triggerord	som	kan	fungera	för	mig	i	de	flesta	sammanhang	
eller	också	fortsätter	jag	att	använda	dem	på	det	sättet	som	jag	gjort	under	denna	studie.		
	
Hela	denna	studie	skulle	kunna	liknas	vid	den	hermeneutiska	spiralen.	Ödman	(2007)	
beskriver	denna	spiral	som	oändlig,	vilket	innebär	att	det	inte	går	att	säga	exakt	var	pro-
cessen	börjar	och	slutar,	dess	framtid	går	därmed	inte	att	förutse.	Arbetet	med	att	finna	
ögonblickets	interpretation	i	musiken	är	något	som,	enligt	mig,	ständigt	fortgår.	Det	är	
möjligt	att	en	musiker	kan	lära	sig	att	lättare	finna	det	när	denne	musicerar.	Jag	har	dock	
svårt	att	tro	att	någon	alltid	kan	uppnå	det.	Som	jag	beskrev	i	mitt	resultat	påverkade	
min	sinnesstämning	mitt	arbete	med	att	vara	ögonblickets	interpretation,	det	är	möjligt	
att	jag	genom	övning	kan	kunna	komma	att	kontrollera	detta	bättre	och	inte	låta	mina	
känslor	påverka	mig,	men	det	är	troligt	att	det	ändå	finns	mer	kunskap	att	hämta	om	
detta	ämne.	Ödman	menar	också	att	förståelse	alltid	kan	bli	djupare	då	vi	ständigt	söker	
efter	sammanhang	och	mening.	Ju	mer	jag	arbetar	med	ögonblickets	interpretation	
desto	djupare	kommer	min	förståelse	för	denna	företeelse	att	bli.	Det	är	troligt	att	jag	
kommer	upptäcka	nya	saker	om	detta	resten	av	livet.		 	
	
5.2	Egna	reflektioner	
Ett	tag	funderade	jag	på	om	jag	endast	skulle	arbeta	med	scenframträdanden	och	ut-
forska	hur	jag	arbetade	med	dessa,	men	vid	närmare	eftertanke	kom	jag	fram	till	att	jag	
ville	få	helheten	och	arbeta	med	ett	framträdande	från	grunden.	Om	jag	bara	valt	ut	ett	
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antal	konserter	att	framträda	på	tror	jag	inte	att	jag	hade	kunnat	arbeta	med	det	på	
samma	sätt,	jag	tror	att	det	hade	blivit	mer	ytligt.	När	jag	först	fick	arbeta	med	det	en-
sam,	utan	en	publik	närvarande	kunde	jag	lättare	fokusera	på	de	saker	som	jag	ibland	
kan	uppleva	svåra	under	en	konsert.	Genom	att	arbeta	med	både	övning	och	konsert	
kunde	jag	arbeta	på	olika	sätt	och	ta	med	mig	de	positiva	erfarenheterna	till	respektive	
sammanhang,	detta	tror	jag	gav	studien	ett	djup	som	det	är	möjligt	att	den	annars	inte	
fått.		
	
Något	jag	funderat	över	är	hur	processen	fortgått	om	jag	under	ett	tidigare	stadium	upp-
täckt	hur	jag	kunde	arbeta	med	avslappning.	Om	jag	tidigare	hade	lyckats	hitta	min	
”lugna	plats”	är	det	möjligt	att	jag	nått	någon	form	av	framgång	tidigare	i	processen.	Ett	
annat	alternativ	hade	varit	om	processen	pågått	under	en	längre	tidsperiod,	kanske	jag	
hade	kommit	längre	fram	i	processen	om	studien	pågått	under	exempelvis	tio	veckor	
istället	för	sju	veckor.	
	
Trots	att	jag	med	denna	studie	inte	nådde	hela	vägen	fram	till	ögonblickets	interpretat-
ion	har	jag	hittat	flera	olika	sätt	att	fortsätta	mitt	arbete	på.	Jag	tror	dock	att	jag	lättare	
kommer	kunna	finna	den	om	jag	slutar	leta,	för	som	jag	nämnde	i	resultatet	är	det	väl-
digt	svårt	att	vara	närvarande	i	stunden	när	det	är	själva	målet	i	sig.	Jag	tror	att	detta	är	
något	som	är	lättare	att	uppnå	om	fokus	bara	ligger	på	att	musicera	och	känna	glädje	i	
det.	Eftersom	jag	har	upplevt	detta	innan	studien	inleddes	men	inte	fullt	ut	under	studi-
ens	gång,	känns	detta	som	en	rimlig	slutsats;	om	jag	slutar	söka	kommer	jag	att	finna.		
	
Ögonblickets	interpretation	är	inte	ett	begrepp	som	går	att	slå	upp,	utan	det	är	ett	be-
grepp	som	jag	har	myntat	för	denna	studies	ändamål.	Jag	tänker	att	det	har	att	göra	med	
att	musicera	i	stunden	och	inte	ha	något	annat	än	musiken	i	tanken,	kanske	till	och	med	
sluta	tänka.	Det	har	också	att	göra	med	att	skapa	ett	band	mellan	dig	som	musiker	och	
publiken,	ögonblickets	interpretation	infinner	sig	när	du	och	publiken	skapar	något	till-
sammans	och	ni	når	fram	till	varandra.	Om	du	uppnått	ögonblickets	interpretation	kän-
ner	du	dig	uppfylld	av	hela	upplevelsen,	lyckan	sköljer	över	dig	efteråt.			

	
5.3	Arbetets	betydelse		
När	jag	kommer	ut	i	arbetslivet	och	börjar	arbeta	med	körer	och	sångelever	vill	jag	att	
de	tidigt	ska	få	möjlighet	att	upptäcka	glädjen	i	att	musicera	samt	ge	dem	möjlighet	till	
goda	förberedelser	för	att	stå	på	scen.	Jag	tror	att	det	är	lätt	att	fastna	i	att	bara	lära	ut	
sånger	eller	olika	tekniska	övningar,	men	jag	vill	också	ge	mina	elever	verktyg	och	kun-
skap	om	vad	det	innebär	att	stå	på	scen	och	hur	de	kan	förberedas	för	och	arbeta	med	
det.	Genom	detta	arbete	har	jag	upptäckt	nya	saker	om	hur	jag	kan	arbeta	med	scen-
framträdanden,	exempelvis	inre	bilder,	att	föreställa	sig	en	konsertlokal	etc.	Jag	vill	
också	hjälpa	eleverna	att	bilda	sig	en	uppfattning	om	vad	musiken	handlar	om,	för	jag	
tror	nämligen	att	det	är	lättare	att	ta	till	sig	ett	stycke	om	du	vet	vad	det	är	du	sjunger	
om.	När	jag	undervisar	ska	inte	varje	lektion	gå	ut	på	att	sjunga	så	tekniskt	bra	som	möj-
ligt,	utan	ibland	kan	det	också	bara	få	vara	roligt.	Jag	tror	att	det	är	lättare	att	ta	till	sig	
nya	kunskaper	om	det	är	roligt.	Mycket	av	det	jag	kommit	fram	till	i	detta	arbete	kom-
mer	ta	med	mig	in	i	yrkeslivet.		
	
Själv	har	jag	inte	stött	på	så	många	instrumentallärare	som	sånglärare	som	arbetar	med	
detta.	Det	hade	varit	roligt	om	även	andra	kunde	inspireras	av	detta	ämne	och	att	fler	
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ville	inkorporera	det	i	sin	undervisning.	Det	är	något	jag	kommer	försöka	bära	med	mig	
även	när	jag	får	pianoelever.		

5.4	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten		
Då	studien	handlar	om	min	egen	läroprocess	och	vad	som	fungerat	respektive	inte	fun-
gerat	för	mig,	är	det	svårt	att	säga	hur	någon	annan	skulle	kunna	forska	vidare	på	just	
detta.	Det	hade	varit	intressant	att	se	någon	annan	göra	exakt	samma	studie	och	därefter	
jämföra	resultaten,	det	hade	varit	spännande	att	se	om	det	hade	funnits	några	likheter	
eller	om	de	hade	fått	ett	helt	annat	resultat.	Jag	hade	själv	också	tyckt	att	det	hade	varit	
spännande	om	jag	fick	möjlighet	att	forska	vidare	inom	detta	område	men	med	en	annan	
ingång.	Det	hade	exempelvis	varit	väldigt	intressant	att	titta	på	hur	några	olika	sångares	
konsert	uppfattas	av	mig	som	publik	och	sedan	med	hjälp	av	intervjuer	ta	reda	på	hur	
deras	upplevelse	överensstämmer	med	min.	Jag	hade	också	kunnat	bredda	detta	och	ta	
in	ytterligare	några	som	endast	var	publik	och	jämföra	publikens	upplevelse	med	musi-
kerns	upplevelse.		
	
En	annan	tanke	är	att	det	hade	varit	intressant	om	någon	skrev	ett	arbete	om	flow	eller	
varande	i	stunden	utifrån	något	annat	än	sång,	kanske	något	annat	instrument	eller	
kanske	rent	av	något	som	inte	har	med	musik	att	göra.	Csikszentmihalyi	(2007)	påstår	
att	flow	kan	gälla	det	som	människan	känner,	ser,	erfar,	hör	etc.	Flow	kan	alltså	uppstå	i	
andra	sammanhang	än	musik,	ett	arbete	med	flow	skrivet	av	exempelvis	en	idrottsman	
eller	konstnär	hade	varit	väldigt	intressant	att	läsa.		
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