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Sammanfattning 

I detta arbete undersöks det hur koncentration visar sig under rudimental övning för slagverk i 
enskild övning och gruppövning. Syftet är att utifrån fenomenologins livsvärld se hur 
koncentrationen visar sig och hur den rör sig under övningstillfällena. Undersökningen 
innefattar fem stycken slagverkare som övar samma övningsrutin vid två tillfällen, enskilt och 
i grupp. Som metoder användes en kvalitativ forskningsintervju i form av en ostrukturerad 
loggbok, videoinspelning och en halvstrukturerad gruppintervju. Analysen av 
videoinspelningen resulterade i observationer hur deltagarnas fördelade uppmärksamhet rörde 
sig och hur det påverkade övandet. Intervjun strukturerades upp efter olika teman: delad 
uppmärksamhet, störningsmoment, automatisering, självmedvetenhet, målmedvetenhet och 
övriga observationer. Under analysen av empirin från intervjun, videoinspelningen och 
loggboken från den enskilda övningen och gruppövningen uppkom en liknelse av 
koncentrationen likt en treenighet. Treenigheten är en metafor hur koncentrationen 
kommunicerar mellan tre roller och hur dessa förhåller sig till varandra. I termer av 
konsekvenser av studien innebär pedagogiska implikationer angående mål, tydlighet, 
variation, svårighetsgrad, tillit, nervositet och distraktioner samt hur gruppövning kan 
komplettera den enskilda övningen.  

Sökord: koncentration, övning, gruppövning, pedagogik, slagverk, trummor, fenomenologi, 
livsvärld, fokus, medvetande, uppmärksamhet, flow, topprestation, mental träning 
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1. Inledning 

Övning är ett ämne som ofta diskuteras i musikerkretsar. I boken Outliers: the story of 
success hävdar Gladwell (2008) att det krävs 10000 timmar av övning på rätt sätt för att nå 
höga nivåer av kompetens inom någon profession. En snabb googling visar att detta råder det 
skilda åsikter om, men någon form av övning är ett krav för att bli skicklig på något. 
Psykologiforskarna Anders Ericsson, Ralf Krampe och Clemens Tesch-Römer (1993) menar 
att det krävs medveten övning snarare än medfödd begåvning för att bli mästare inom en 
disciplin. Det tar ungefär tio år, med några få undantag, av nitiska studier för att nå en hög 
internationell nivå (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). Detta visar de genom att peka 
på forskning om framgångsrika personer inom olika discipliner. En omfattande studie av 
musikstuderande vid Högskolan i Berlin visar att de elever som enligt lärarna betraktades vara 
de mest ”talangfulla musikerna” alltid har lagt ner mer tid på övning under sin ungdomstid än 
andra musiker (Ericsson, Krampe & Tech-Römer, 1993). Det är emellertid inte enbart tiden 
som är viktig utan också övningens kvalitet, bristande koncentration kan få förödande 
konsekvenser. Den bristande koncentrationsförmågan efter lång och nitisk övning utgör det 
största hotet i uppkomsten av musikstudenters och yrkesmusikers förslitningsskador (Persson, 
1996). Det finns en vanföreställning av att ”mer är alltid bättre” som gör många ambitiösa 
studenter till ofrivilliga arbetsnarkomaner vilket skapar en skoningslös tävlingsanda vid 
musikhögskolor över hela världen (Gelber, 1988; Roehmann & Wilson, 1988). En 
vanföreställning som jag har fallit för flera gånger under mitt musikpraktiserande.  
    Som musiklärarstudent på Kungl. Musikhögskolan har jag gjort min beskärda del av 
övning. Vissa säsonger mer än andra, andra säsonger mer effektivt än andra. Mitt mål har 
många gånger varit att kunna öva mycket men på senare dagar att öva mer effektivt och 
hälsosamt. En typ av övning som jag har fattat intresse för är att öva i grupp. Musikern och 
pedagogen Tommy Igoe (2010) visar i sin DVD: Great hands for a Lifetime när han övar 
tillsammans med sina elever. Tanken med DVD:n är att dels visa olika rudimentära övningar, 
tekniker och rutiner men också att man ska spela till videon och bli en del av gruppen. I 
gruppen kan man observera deltagarnas teknik, jämföra och inspireras. Jag tror att denna typ 
av gruppövning har något av pedagogiskt värde som kan gynna min övning och metodik. Min 
nyfikenhet har rört sig mot koncentrationens roll i övning. För att fånga koncentrationens 
essens har jag valt att använda en livsvärldsfenomenologisk studie, att observera 
koncentrationen som ett fenomen utifrån livsvärlden för att se vad som visar sig. Avsikten 
med denna studie är inte att ta reda på om för- och nackdelar med individuell övning och 
gruppövning, utan hur koncentrationen visar sig och vad som gynnar den i dessa två typer av 
övningsformat. 
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1.1 Syfte 
Undersökningens syfte är att eftersträva djupare förståelse för hur koncentration visar sig när 
man övar rudimentära övningar för slagverk, enskilt och i grupp. Detta utifrån 
livsvärldsgrundade forskningsmetoder för att svara på följande: 

•  Hur visar sig koncentration i enskild övning och i gruppövning? 

•  Vad påverkar graden av koncentration under rudimentär övning för slagverk?  

•  Vad kan stärka koncentrationen under övning? 

2. Bakgrund 

I detta kapitel definieras undersökningens kontext av grupp- och koncentrationsbegrepp samt  
olika föreställningar av hur koncentrationstillstånd kan se ut. Vidare är flera ämnen från 
tidigare forskning upplagda i kapitlet som var användbara för undersökningen; koncentration i 
hjärnan, distraktioner, nervositet, metoder för koncentration och koncentrationen under 
övning.  

2.1 Definitioner av koncentration och grupper 

Lars Svedberg (2007), docent i pedagogik och legitimerad psykolog, definierar en grupp som 
medlemmar, minst tre, vilka utför en uppgift eller försöker nå ett mål. Han hänvisar till 
Herbert Blumer som har sagt: ”Kroppens födelse är biologisk, men människans födelse är 
social” (Svedberg, 2007 s.34). Även filosofen och sociologen George Herbert Mead (1934) 
menar att vi föds i psykologisk bemärkelse i samspelet, eller i interaktionen med andra. Vårt 
medvetande och jag blir till mänskliga möten i vardagen, något Mead (1934) kallar ”social 
spegling”. I förhållande till andras attityder och handlingar ”speglar hon sig” och formar ett 
jag. Projektion förknippas vanligen med att negativa egenskaper tillskrivs någon eller något 
annat. Men vi projicerar även goda och idealiserade egenskaper på andra. Vår världsbild blir 
då mer lustfylld (Svedberg, 2007).  
    Våra sinnen, tankar, känslor, förnimmelser och våra handlingar påverkar hela tiden vårt 
medvetande (Csíkszentmihályi, 1992; Jansson, 2005). Människan registrerar inte passivt alla 
dessa intryck likt en kamera eller bandspelare, utan genom vår högst aktiva förmåga till 
reflexivitet och selektivitet (Jansson 2005). Utan medvetandet skulle vi fortfarande ”veta” vad 
som händer, men vi skulle vara tvingade att reagera på ett instinktivt, mekaniskt sätt 
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(Csíkszentmihályi, 1992). Med hjälp av medvetandet kan vi avsiktligt bedöma vad sinnena 
berättar för oss och reagera i enlighet med det. Att ha kontroll över medvetandet kännetecknas 
av att hon har förmågan att med vilje koncentrera sin uppmärksamhet, att göra sig okänslig 
för distraktioner och koncentrera sig så lång tid som det tar att uppnå ett mål och inte längre 
(Csíkszentmihályi, 1992).  
    Konceptet koncentration är ett samlingsnamn på en mängd psykologiska företeelser. Inom 
idrottspsykologin är det sedan länge fastställt att förmågan till koncentration är avgörande för 
prestationen. Trots det är koncentration inte helt definierat inom idrottspsykologin (Jansson, 
2005). I engelskan används begreppet ”attention” som definition för olika typer av mentala 
aktiviteter för att kontrollera och styra sin uppmärksamhet. För en idrottare dyker 
koncentration upp till exempel när denne kanaliserar sin uppmärksamhet till en 
informationskälla och samtidigt utestänger annan stimuli (Jansson, 2005).  
    Idrottaren kan medvetet försöka tränga bort något vilket istället kan leda till en 
överkänslighet till det som ska undertryckas, en så kallad ironisk process (Wegner, 1994). 
Ironiska processer kan förekomma när idrottaren försöker tränga bort misslyckade insatser, 
försöker slappna av, frambringa vissa känslor och stänga bort andra, sträva efter att 
kontrollera sin koncentration och i förmågan att uthärda smärta. Förutom denna förmåga att 
kontrollera informationsflödet kan uppmärksamhet också beskrivas som vakenhet och som 
selektion. För att snabbt kunna reagera på förändringar behöver idrottaren vara lyhörd, därför 
måste dennes beredskap höjas som en slags vakenhet. Vid tillfällen när idrottaren utsätts för 
konkurrerande stimuli behöver denne genom selektion välja ut relevant information för sin 
idrottsprestation (Jansson, 2005). I Janssons (2005) avhandling hänvisar han tillbaka till 
filosofen och psykologen William James som på slutet av 1800-talet försökte definiera 
”attention”. James (1981) anser att uppmärksamheten bara fixerar och håller kvar vad 
ordinära associationslagar placerar i medvetandets rampljus. Något måste alltså redan vara där 
för att det ska kunna uppmärksammas (Jansson, 2005).  
    Vår koncentrationsförmåga är enligt Tore Duvner (1998), tidigare överläkare på Danderyds 
sjukhus, en aspekt av vårt tänkande som är en övergripande förmåga att styra tankar och 
handlingar. Detta tar sig uttryck som fokusering, att kunna begränsa mängden sinnesuttryck 
och tankeprocesser vilket i sin tur leder till att rikta uppmärksamheten. Uthållighet, att ha kvar 
uppmärksamheten på något tillräckligt länge och fördelad uppmärksamhet, att kunna göra 
flera saker samtidigt. Koncentration är grunden i det kognitiva tänkandet, minnet,  
tankegångar, beslutsfattningsförmågan och även vishet är beroende av vår förmåga att 
koncentrera oss (Wired, 2018). Adam Gazzaley, chef på UCSF Neuroscape Lab, påstår att det 
inte skulle finnas någon möjlighet för högre kognitiva funktioner utan koncentration (Wired, 
2018). 
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2.2 Koncentrationstillstånd  
Musikern, motivationstalaren, läraren och författaren Barry Green (2005) redogör om ett 
tillstånd av koncentration som likställs med psykologiprofessorn Mihaly Csíkszentmihályis 
(1992) flow,  psykologen Abraham Maslows (1964) topprestation och det allmän vedertagna 
uttrycket att ”vara i zonen”. För en musiker är zonen musik. Att ”vara i zonen” upplevs som 
att man är i sin egna värld, en värld där du är ett med musiken (Green, 2005). Publiken 
exkluderas samtidigt som de är inkluderade då de dras in i en delad upplevelse (Green, 2005). 
Musikern är helt fokuserad på relevanta cues och störande interna tankar är i huvudsak 
utelämnade (Green, 2005). Zonen är en plats av ”flow”, inte kontroll; att försöka kontrollera 
saker kan leda till en snabb väg ur zonen (Green, 2005). Det kräver all vår energi för att 
komma in i zonen (Green, 2005). En musiker övar på detta på samma sätt som en atlet tränar 
för en tävling. Detta kräver vila, extra ansträngning och eventuellt en rutin för att släppa allt 
omkring sig (Green, 2005). Tystnad och ensamhet är viktigt. Att kliva in i ett tillstånd av 
koncentration kan vara fysiskt påfrestande och utmattande (Green, 2005). I boken Musik och 
mental träning benämner musikpedagogerna Annika Lejonclou och Åse Lindberg (1997) 
detta koncentrerade tillstånd som ”det ideala prestationstillståndet”. Psykiatrikern Åke 
Lundberg, som forskat om scenskräck (1998) kallar det ideala förhållandet att befinna sig i för 
en ”total scennärvaro”. Under total scennärvaro är medvetandet enormt högt samtidigt som 
man inte tänker medvetet och det får oss även att prestera när det väl gäller. Begränsningar 
glöms, tillförsikt och självförtroende ökar. Trots att minnet av händelseförloppet är blekt 
stannar ändå känslan av upplevelsen kvar (Lundeberg, 1998). Csíkszentmihályi beskriver att 
medan flowupplevelsen pågår glöms alla otrevligheter i livet bort. 

Detta är en viktig biprodukt till det faktum att flowupplevelsen kräver en så total koncentration på 
uppgiften att det inte finns utrymme för någon annan information. (Csíkszentmihályi, 1992 s. 81). 

Koncentrationen är alltså så intensiv att uppmärksamheten inte räcker till för ovidkommande 
saker. Även medvetenheten om det egna jaget försvinner och tidsuppfattningen förvrängs 
(Csíkszentmihályi, 1992). Styrningen av rörelsen sker på en lägre medvetandenivå under detta 
tillstånd då rörelserna är automatiserade (Lundeberg, 1998). För att nå det ideala 
prestationstillståndet krävs bland annat ökad koncentration, alltså ökad uppmärksamhet på ett 
mindre område där inlevelsen blir intensivare (Lejonclou & Lindberg, 1997). En passiv 
process när man låter sig bli fångad av något som inte har något med viljemässig ansträngning 
att göra (Lejonclou & Lindberg, 1997). Uppmärksamheten riktas mot det som ska 
koncentreras på och med tillräcklig motivation och intresse absorberas man av den (Lejonclou 
& Lindberg, 1997). Uppmärksamhet visar oss vad som fungerar bäst och kan hjälpa oss med 
musikaliskt tekniska svårigheter och kan förstärka vår egen förmåga att svepas med i 
musiken, att bli ett med den (Green & Gallwey, 1986). För att uppnå detta behövs en inre 
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vision, en riktning. Detta styrs av det han kallar ”inre örat” som leder det kinestetiska och 
synen (Lundeberg, 1998). Det finns även ett ”yttre öra” vilken enligt Lundeberg (1998), till 
skillnad från det inre örat, lokaliserar var ljudet kommer ifrån utanför huvudet, tankar och inre 
resonemang förläggs vanligtvis i pannan. Lejonclou och Lindberg (1997) delar upp på ett 
liknande sätt om den inre och yttre informationen som inre och yttre feedback. Inre feedback 
är information om kroppsdelarnas läge, spänningsnivå och så vidare genom 
känselreceptorerna i bland annat musklerna. Yttre feedback kommer till oss genom syn och 
hörsel, detta jämförs oftast med den prestation som utförs med någon fast mall (Lejonclou & 
Lindberg, 1997). Överensstämmelsen mellan mallen och den aktuella prestationen kommer 
med hjälp av den yttre feedbacken att öka, för att så småningom kanske sammanfalla 
(Lejonclou & Lindberg, 1997).  
    Under total scennärvaro menar Lundeberg (1998) att musiken hörs i det ”inre örat”, 
kroppen följer föreställningen av den musikaliska frasen och det direkta seendet är riktat mot 
noterna eller på något i lokalen. Det direkta seendet är en mycket begränsad del av synfältets 
centrum, för en musiker används det för till exempel notläsning. Samtidigt har man ett 
indirekt seende för att se hur musiken når ut i rummet (Lundeberg, 1998). Koncentrationen 
kan riktas utåt från dig själv, få positiva förtecken, på möjligheterna, framåt i musiken och på 
musiken i sig så kroppen sköter sig själv (Lejonclou & Lindberg, 1997). Det indirekta seendet 
definieras som den dominerande delen av synfältet där man ser oskarpt. För att projicera ut 
musiken i lokalen kan det indirekta seendet användas genom att lägga det till exempel på en 
nödutgångsskylt långt bak i rummet. Genom möten med publikens blickar i det direkta 
seendet kan det skapa distraktion. Den indirekta synen är full av innehåll då den liksom 
hörseln har fiktiva och verkliga intryck i samma nervbana (Lundeberg, 1998).  
    För att nå mål, lösa problem och övervinna motstånd krävs en medvetenhet om vad som 
ska göras och varför eftersträvas (Lejonclou & Lindberg, 1997). När vi har tydliga mål och är 
fokuserade på dem kan vår koncentration upprätthållas. Även koncentrationen som flow för 
med sig, tillsammans med tydliga mål och omedelbar feedback skapar ordning i medvetandet 
och ett tillstånd av psykisk entropi (Csíkszentmihályi, 1992). Det finns en enorm kraft i 
medvetenhet, att ta oss till nuet i musiken, att hantera distraktioner och bota en bredd av 
musikaliska problem. Dock behövs det en riktning för att producera de resultat man letar efter 
(Green & Gallwey, 1986). Att leva i nuet är en förutsättning för att nå det ideala 
prestationstillståndet. För att få kontroll över detta förutsätts en mental förberedelse och en 
mental målprogrammering (Lejonclou & Lindberg, 1997).  
    Att få allt detta att fungera kräver all energi och uppmärksamhet (Lundeberg, 1998). 
Vanligtvis kallas detta stark koncentration, men Lundeberg (1998) menar att eftersom 
koncentration kan betyda att ha uppmärksamhet på en sak, så är det missvisande. Det handlar 
snarare om att vidga medvetandet så att det involverar mer än det vanliga 
vardagsmedvetandet. Samtidigt som koncentrationen är riktad mot musikstycket känns det i 
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kroppen och expanderar ut i rummet (Lundeberg, 1998). Lundeberg (1998) citerar den kände 
violinisten Fritz Kreisler och menar att det han gör är att lägga fokus på det inre örat: 

Jag är inte det minsta medveten om vad mina fingrar gör när jag spelar. Jag koncentrerar mig på 
musikens ideal som jag hör i mitt huvud, och jag försöker komma så nära detta ideal som möjligt 
(Lundeberg, 1998 s.26). 

Det är bara det inre örat som kan uppfatta musiken som den ska skapas. Därför måste 
uppmärksamheten riktas mot de musikaliska skeendena i det inre örat. I samma ögonblick vi 
koncentrerar oss på själva tekniken kommer uppmärksamheten dras till musklerna på 
bekostnad av den inre visionen. Detta skapar förvirring hos musklerna som inte begriper vad 
de ska göra. Det inre örat skapar mening, den återskapar musik i ögonblicket genom att 
avpassa sig efter dynamik, tempo, klang och rytm. Den personliga tolkningen engagerar 
musikern mycket mer än mekaniska och imiterade fraser. Då lyder musklerna bättre eftersom 
motivationen är starkare (Lundeberg, 1998). Det går inte, menar Lundeberg (1998), att 
koncentrera sig helt och fullt på det inre och det yttre örat samtidigt då verkliga och 
fantiserade sinnesintryck använder samma nervbanor. Det är lätt att tappa kontakten med det 
inre örat och då istället glida in på tankar eller känslor som inte hör till stycket. Lundeberg 
(1998) påstår att om man lyssnar till sitt eget spel eller sin sång innebär det att utrymme kan 
stjälas från det inre örat. Trots detta finns det ett finstämt och automatiskt samspel mellan det 
inre och det yttre örat. Man kan uppfatta en del av sitt spel som till exempel tonhöjd även när 
det inre örat leder. Det sker en jämförelse per automatik mellan det inre och det yttre örat som 
leder till att musklerna utför korrigeringar (Lundeberg, 1998). Det ideala prestationstillståndet 
innehåller två motsatser, både ökad koncentration och ökad avslappning. Uppmärksamheten 
är intensivare då det riktas mot ett mindre område (musiken), detta gör att uppmärksamheten 
för allt utanför området avtar; avkopplingen ökar. Även trötthetseffekter kan bli otillgängliga 
för medvetandet, det kan kännas som att det går att spela hur länge som helst (Lejonclou & 
Lindberg, 1997).  
    Lundeberg (1998) och Green (2005) hävdar att det krävs mycket energi för att gå in i ett 
tillstånd av koncentration och Lejonclou och Lindberg (1997) talar om att öka 
koncentrationen samt simultant öka avslappning. Csíkszentmihályi (1992) förklarar 
tillstånden tydligare med att hävda att under flow kan den mentala aktiviteten på alla 
informationskanalerna utom den som de för ögonblicket koncentrerade sig på minskas. 
Människan har förmågan att avskärma sig från stimulering och koncentrera sig enbart på vad 
de just då anser vara relevant. Att koncentrera sig på någonting ställer oftast ökade krav på 
informationsbehandling i hjärnan, men för människor som har lärt sig att kontrollera 
medvetandet sker denna koncentration till stor del utan ansträngning eftersom de kan stänga 
av alla mentala processer utom de som är viktiga. Detta framkom i en studie där 
hjärnaktiviteten mättes på personer som hade täta upplevelser av flow. Att koncentrera sin 
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uppmärksamhet krävde inte en ökad, utan en minskad mental ansträngning. Det visade sig 
också att denna grupp personer hade större förmåga till långvarig koncentration på en och 
samma uppgift (Csíkszentmihályi, 1992).  
    Green och Gallwey (1986) menar att effekten av uppmärksamheten tillåter oss att acceptera 
”vad som är” detta ska inte konfronteras eller ändras på. Man kan alltså se, höra, känna och 
veta vad som fungerar och inte fungerar. ”Denna återkoppling, baserad på vad som faktiskt 
händer, tillåter oss att välja den mest naturliga riktningen i vad som ska ändras” (Green & 
Gallwey, 1986 s.57). Björn Borg hade en imponerande mental kontroll över sig själv och sitt 
spel. Det gick inte att se på honom om han hade förlorat eller vunnit en boll eftersom 
uppmärksamheten låg i spelet och inte i värderingar av det (Lundeberg, 1998). 

2.3 Koncentration i hjärnan 
Lejonclou och Lindberg (1997) hävdar att vid ”normalt” medvetandetillstånd aktiveras den 
vänstra hjärnhalvan mer än den högra. För att nå det ideala prestationstillståndet ska den 
högra hjärnhalvan aktiveras mer. Melodi- och tonförståelse finns i högra hjärnhalvan medan 
notförståelse finns i den vänstra. I vänstra hjärnhalvan finns även den självkritiska faktorn, 
den del av referensramen som programmerar in dåliga tidigare erfarenheter av avgörande 
situationer. Här finns också den viljemässiga ansträngningen, som ofta hindrar ett maximalt 
utförande, vilket kan vara hämmande i vissa situationer (Lejonclou & Lindberg, 1997).  
    I musikövning och musikinlärning är det viktigt att båda hjärnhalvorna är aktiverade, en 
viktig egenskap hos en musiker är att kunna flytta aktiveringen mellan hjärnhalvorna 
beroende på situationen (Lejonclou & Lindberg, 1997). Detta sker i hjärnans corpus callosum, 
bryggan mellan hjärnhalvorna, som är större och mer aktiv hos musikutövare (Ted-ed 2014). 
Ett sätt att öka dominansen av den vänstra hjärnhalvan är att distrahera så att de negativa 
funktionerna inte får något utrymme (Lejonclou & Lindberg, 1997). Vänster hjärnahalva 
behandlar verbala instruktioner, analyserar spelförhållanden, uppmärksammar detaljer, sätter 
referensramar, värderar kritik, aktiverar viljemässiga ansträngningar och förvaltar tankar 
framåt och bakåt i tiden. Höger hjärnhalva använder modellinlärning, ser helhet, visualiserar, 
äger kreativiteten, målprogrammerar, observerar värdefritt, kan låta saker bara hända och 
lever i nuet (Lejonclou & Lindberg, 1997). När höger hjärnhalva är mer aktiverad nås det 
ideala inlärningstillståndet.Vänstra hjärnhalvan behövs dock för att analysera problem eller 
utvärdera resultat (Lejonclou & Lindberg, 1997). Green (2005) menar att forskning har visat 
att under topprestation sker förändringar i hjärnfunktionen, den analytiska vänstra delen är 
mer avslappnad och låter den högra delen styra kroppen. Denna skillnad mellan hjärnhalvorna 
är dock en generalisering, i dagsläget visar forskning att båda hjärnhalvorna är mer eller 
mindre involverade i funktionerna (Lewis, 2018).  
    Hjärnan blir mindre effektiv när den utför två komplexa saker samtidigt. När hjärnan 
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koncentrerar sig på två saker samtidigt (som att koncentrera sig på musiken och behandla 
andra angelägenheter) fördubblas inte hjärnaktiviteten, den minskar. Resultatet blir att 
uppgifterna som utförs simultant blir sämre än om en uppgift hade utförts ensam (Green, 
2005). 

2.4 Distraktioner 
Distraktioner kan vara externa och interna. En extern distraktion kan vara när man tittar på en 
film med en vän och denne avbryter med en kommentar som ”Vem tror du är brottslingen?”. I 
samma stund som man svarar missas också en viktig ledtråd i filmen. När vi lyssnar eller 
spelar musik och en monolog dyker upp i huvudet om kvalitén i musiken händer samma sak. 
Uppmärksamheten pendlar mellan upplevelsen i sig och åsikterna som formas kring den. Det 
innebär att man distraheras från utförandet i sig (Green & Gallwey, 1986). Detta händer oss 
alla, att vi distraheras av det externa och det interna, det är inte möjligt att vandra genom livet 
oberörd. Green och Gallwey (1986) hävdar att det finns en strategi att hantera detta, att 
acceptera distraktioner och medvetet fokusera uppmärksamheten någon annanstans. Det går 
att öka medvetenheten av musiken och minska mängden av frustation som upplevs av 
distraktionerna (Green & Gallwey, 1986).  
    Alf Gabrielsson (2008), psykologiprofessor vid Uppsala Universitet som till stor del har 
ägnat sig åt forskning i musikpsykologi, menar att det är skillnad på hur vi uppfattar musiken 
och hur vi reagerar på den. Uppfattningen gäller musikens olika egenskaper som vilken 
taktart den har, att musiken har ett högt tempo eller det låter livligt och glatt. Musiken 
befinner sig ”utanför oss”, och kan neutralt observeras och beskrivas utan att vara särskilt 
engagerad. Hur vi reagerar på musiken tar sig i uttryck av att musiken engagerar, känslor, 
tankar, rörelser, tid och rum kan glömmas bort och man blir ”ett med musiken”. Vi är alltså 
inte neutrala observatörer, utan påverkas av musiken, den går in i oss eller vi går in i den. 
Detta är givetvis simplifierade karaktäriseringar av dessa förhållningssätt, de kan ses som 
konträra poler med många mellanliggande nivåer. Det sker ofta en pendling mellan att att vara 
mer observatör, oberörd och mest ”utanför” till att något plötsligt händer i musiken vilket 
skapar en reaktion och gör att tonerna upplevs medryckande. Eller omvänt: att dras in direkt i 
musiken för att efter ett tag tappa engagemanget och blir mer observatör än deltagare 
(Gabrielsson, 2008). I musikframförande kan tankar vandra i en märklig blandning av ämnen: 
det triviala vardagliga, barndomsminnen, framgångar och motgångar och så vidare. Det går 
att systematiskt tänka konstruktiva tankar som gynnar musiken, istället för att följa strömmen 
av egna, spontana tankar. Tankar tenderar också att riktas åt det negativa hållet, dessa går per 
automatik (Lundeberg, 1998).  
    Andra distraktioner som kan förekomma är att spela i dåligt ljus, svårigheter med att följa 
dirigent eller medmusiker, en sträng blir falsk, skador eller utmattning (Green, 2005).  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Att vara lättirriterad före en konsert kan vara tecken på en positiv tändning och en 
koncentration på uppgiften (Lejonclou & Lindberg, 1997). Uttråkning och att ta uppgiften för 
lätt sänker intresset. Hög aktivering i form av oro och nervositet är också ett hinder. Även den 
viljemässiga ansträngningen kan hindra koncentrationen att infinna sig (Lejonclou & 
Lindberg, 1997). 

2.5 Nervositet 
I sin bok Rampfeber redogör Lundeberg (1998) för problematiken kring nervositet, vad det är, 
hur den visar sig och hur den ska hanteras, detta inom kontexten att framträda som musiker. 
Att framföra musik i olika kontexter kan göra oss mer eller mindre nervösa. Som att gå på 
planka, att gå på den medan den ligger på marken är lugnt medan att gå på den tre meter upp i 
luften ger känslor av panik, ångest och nervositet. Samma planka men utförandet i olika 
förutsättningar påverkar sinnet. (Lundeberg, 1998)  
    Nervositet är något som påverkar koncentrationen, den är destruktiv då relationen till 
omvärlden och sig själv upplevs hotande. Överväldigande av nervositet i till exempel en 
scensituation kan det bli ett hinder för att kanalisera energin och rikta den utåt. Detta upplevs 
då istället som en låsning och spänning. När nervositeten visar sig, finns det en möjlighet att 
se hur uppmärksamheten riktas mot olika informationskällor. Under press finns det en naturlig 
tendens som musiker att uppmärksamheten riktas mot den muskulära tekniken (Lundeberg, 
1998). Denna koncentrationsstärkning är för överlevnad, den lägger sig när hotet är över. 
Detta gynnar mer större muskelgrupper och inte den finmotorik musiker använder sig av 
(Persson, 1996). 
    Något som också kan skapa nervositet är konkurrens. Konkurrens är en verklighet i 
förutsättningarna för musiklivet i vår kultur, samtidigt som musikens väsen inte har något 
med konkurrens eller tävling att göra. Vi människor kan bara lära känna oss själva genom 
mötet med andra. Där får vi respons och feedback som en spegel. Det enda sättet, som vi kan 
lära känna våra starka och svaga sidor på tekniskt och musikaliskt sett är genom att jämföra 
oss med andra. Utan kunskap om dessa olika sidor kan vi inte utvecklas vidare. Konkurrens är 
en typ av jämförelse som kan bli en källa till inspiration och utveckling. (Lundeberg, 1998)  
     I mötet med andra och veta att veta att det egna sociala anseendet inte kommer förloras om 
framförandet skulle gå allt annat än bra kan man förmodligen bättre kontrollera sin 
koncentration och därmed sin finmotorik. Genom att tillåtas göra fel, att kunna lämna med 
självkänslan i behåll sänker stressnivån dramatiskt. Detta gjordes i ett experiment där 
försökspersonerna erbjöds att avbryta när situationen blev övermäktig det vill säga, de fick en 

flyktmöjlighet (Persson, 1996). Vid till exempel en provspelning kan nervositet ta över och 
koncentrationen delas upp i olika delar, 20 procent på juryn, 40 procent på darrningarna, 20 
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procent på spänningshuvudvärken vilket lämnar 20 procent till musiken (Green & Gallwey, 
1986).  

2.6 Metoder för koncentration 
Att försöka koncentrera sig är egentligen ett tillstånd som är direkt motsatt koncentration. Det 
inre örat fungerar utan ansträngning genom en mild, aktiv uppmärksamhet. Läggs mer 
uppmärksamhet på musklerna tenderar musiken att bli ”mera gjord”; fraseringen tenderar att 
bli lite överdriven eller oorganisk. När fokus läggs mer på att nå tonkvalitet och tonhöjd 
kommer musikern förr eller senare finna en väg att uttrycka sig själv. För vissa musiker blir 
det lättare att koncentrera sig på det inre örat genom att blunda (Lundeberg, 1998). Många 
artister kopplar till musiken genom att begränsa sina sinnen och stänga ögonen. Liksom en 
blind person kan utveckla hyperkänslighet, kan begränsad syn med medvetet fokus höja 
anslutningen till musiken. Det är viktigt att vara fokuserad på en sak i taget, om 

uppmärksamheten vandrar blir man tvungen att rikta den tillbaka till musiken (Green, 2005).  
    Föreställer man sig en livlig rörelse med ett specifikt mål aktiveras de musklerna som styr 
den rörelsen. Endast genom en tanke reagerar alltså musklerna. Genom att då tänka på alla 
små delmoment kroppen ska göra, spänns även de muskler som arbetar mot rörelsen, så 
kallade antagonister orsakar slöseri av energi då deras aktivering inte är nödvändig. Det går 
alltså att skilja på en fiktiv rörelse och rörelsen i sig. För att få mer kontroll över sin kropp 
behövs en intensiv och detaljerad inre bild av utförandet av rörelsen. För att hjälpa någon 
annan att koncentrera sig kan ord som ”titta på din hand" eller ”känn de avslappnade axlarna” 
användas. När vi når det ideala prestationstillståndet fungerar automatiseringen som bäst. 
Börjar man tänka för mycket på vad som görs och hur det görs, störs automatiken och 
resultatet försämras (Lejonclou & Lindberg, 1997).  
    Genom avspänning kan koncentrationen ökas (Lundeberg, 1998). Koncentration på 
avslappning kan hjälpa oss att uppnå ett lugnare tillstånd som i sin tur möjliggör aktiviteter 
som kräver finmotorik, koordination och koncentration. Persson (1996) hänvisar till den mest 
kända metoden, autogen träning. Den föreskriver systematisk avslappning med tyngdpunkt på 
upplevelsen av tyngd och värme i de olika lemmarna. Det finns även en metod som kallas 
”Feldenkraismetoden” vilket, enligt upphovsmannen, bygger på ”uppmärksamhet genom 
rörelse” (Persson, 1996). Lejonclou och Lindberg (1997) menar att koncentrationen ska vara 
på andningen vid nervositet, varje utandning betyder lugn. Genom mental träning ökas 
förmågan till avkoppling. Omgivningen upplevs som att den inte spelar samma roll, man 
frigörs från krav och störande moment och förmågan till koncentration på uppgiften kommer 
att öka. Hon menar att koncentrationen, i detta avseende, innebär avkoppling från det som 
ligger utanför uppmärksamhetsområdet. För att nå en så kallad ”avslappnad koncentration” 
krävs medvetenhet, att tro på det man ska åstadkomma och lita på sig själv. Som lärare kan 
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även lite snack få eleverna att bli avslappnade (Lejonclou & Lindberg, 1997).  
    Genom att fokusera medvetenheten på en sak, till exempel ljudet av ditt instrument eller 
känslan av dina fingrar, kommer tankarna avledas från det distraherande och negativa till ett 
närmande fokus mot musiken (Lejonclou & Lindberg, 1997). Green och Gallwey menar att 
liksom en pilot som Green hade delat cockpit med satt klistrad vid sin kontrollpanel när det 
var dimma, ska musik också utföras på samma sätt. Det kan betyda liv eller död om 
koncentrationen går åt någon distraktion. Green använde sedan samma princip när han 
spelade kontrabas, när tonen börjar bli tunn kan han titta ner på instrumentet och se att stråken 
rör sig på fel plats. Genom att justera stråken kan han återställa tonen. Bara genom att kolla på 
instrumentet är ett sätt att i stunden fokusera på uppmärksamheten. Det går också att blunda 
och visualisera rörelserna eller de memorerade noterna för att hålla sig uppmärksam. Liksom 
fokuset kan läggas på det visuella kan man på samma sätt fokusera på hörseln. Att lyssna med 
full uppmärksamhet kan tysta de mest kritiska rösterna inuti och dra uppmärksamheten in i 
musiken. Våra känslor är också ett verktyg för att behålla uppmärksamheten på nuet. Både de 
känslor som musiken skapar men och känslorna vi skapar själva. Att identifiera de 
emotionella och fysiska komponenterna av känslorna bygger intresset på att absorberas i 
musiken för att leda bort tankarnas trafik. (Green & Gallwey, 1986)  
    Det gäller att uppmärksamma onödiga spänningar. Med träning utvecklas en skicklighet att 
lägga märke till när uppmärksamheten halkar iväg till pannan eller yttervärlden. När det 
händer kan uppmärksamheten då milt men bestämt återföras till det inre örat. Även om ljuden 
hörs utifrån ska inte den primära uppmärksamheten riktas dit. (Lundeberg, 1998)  
    Närvaro genom att fokusera på kunskapen om musiken som till exempel kompositörens 
intention är också ett sätt att skaka av distraktioner. Hjärnan lagrar upp musikkunskap under 
hela livet, ända från barndomen som musik från radion, konserter och så vidare. Även om 
minnena är begravda kan de fortfarande influera. Detta märks av när man märker om något 
”låter fel” men kan inte riktigt sätta fingret på det. Uppmärksamma det som ”låter fel” och 
märk hur det kommer låta bättre och bättre. (Green & Gallwey, 1986) 

2.7 Koncentrationen under övning 
All inlärning sker i samband med en känsla, till exempel oro, välbefinnande eller aggression, 
och lagras tillsammans i minnet. När samma känsla framkallas påminns vi om vad vi har lärt 
oss. Vid övervägande negativa känslor glöms kunskapen bort snabbare. Upplevelsen lagras 
dock i minnet på en omedveten nivå. Under en liknande situation kan en känsla komma 
tillbaka utan att man förstår varför. Är känslan positiv går det lättare att använda sig av 
kunskapen och det inlärda stannar kvar längre. Inom utvecklingspsykologi kallas detta 
klassisk betingning. Muskelrörelser och känslor automatiseras genom återkommande 
stimulus. Varje enskilt moment i en automatiserad rörelse fungerar som en faktor som utlöser 
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nästa moment. Innebörden av detta, menar Lejonclou och Lindberg (1997), är att ett litet 
motoriskt fel är svårare att ändra på än ett stort. Vid ändring i ett rörelsemönster måste 
rörelsen medvetandegöras genom observation för att sedan korrigeras så den nya rörelsen kan 
bli automatiserad. (Lejonclou & Lindberg, 1997)  
    I övningen blir konsten att spela eller sjunga automatiserad. Tanken är att det 
automatiserade ska fungera utanför medvetandet. Medvetandet sätter mål och anger riktning 
medan det omedvetna kontrollerar muskelkoordinationen (Lundeberg, 1998). Målet i alla 
tekniska övningar ska vara musiken, annars blir automatiken störd. För att erhålla automatik 
krävs mycket övning. När vi i detalj föreställer oss vad som ska hända, erhålls kunskap om 
rörelsen och den medvetandegörs på ett nytt sätt. Blunda, se och hör önskvärda 
genomförandet mycket detaljerat. Under musicerandet kan den inre bilden jämföras med 
verkligheten, men endast för att konstatera, värdera inte. Kroppen rättar för det mesta till felen 
själv. Medvetandegör eventuella problem, men fokuset ska inte läggas på problemet, utan 
resultatet. Låt koncentrationen vandra mellan saker som fingrarnas koordination, 
handställning, hur det låter, kroppshållning, känslan i det spelade, avslappnade axlar eller 
fotsulorna mot golvet. Observera utan värdering. (Lejonclou & Lindberg, 1997)  
    Genom att ha uppmärksamheten i musklerna, får dessa med nödvändighet mindre 
meningsfull information, eftersom det inre örat inte längre kan klinga lika starkt.  
En viss medvetenhet om vad musklerna gör är en självklarhet, att medvetandegöra hur 
rörelserna känns under övningen, men inte när det ska musiceras (Lundeberg, 1998). Vid 
känsla av uttråkning och slöhet under övning går det inte att framkalla koncentrationen med 
viljemässig ansträngning. Uttråkningen är en produkt av monotoni, tråkig miljö, negativa 
tankar och likadana uppgifter. För hög aktivering hindrar koncentration, speciellt i form av 
spänningar, nervositet eller rastlöshet. Brist av koncentrationen ger konsekvensen att tankarna 
vandrar, ta då en paus (Lejonclou & Lindberg, 1997). Ta kortare pauser under längre pass, hur 
många pauser är individuellt. Hur länge koncentrationen kan upprätthållas varierar från 
person till person, de har inte bara med ens välbefinnande att göra (Radford & Govier, 1980). 
Man får pröva sig fram till vad som fungerar, men för att konservera koncentrationen kan 
korta regelbundna pass vara att föredra (Persson, 1996). Bättre att öva korta intensiva 
övningspass än långa pass i lågkoncentration. Maximal koncentration vid konsert fordrar 
maximal koncentration vid övning. Lägg in störningsmoment vid övandet som påminner om 
konsertsituationen. Försök att bibehålla koncentrationen och ”trubba av” nyfikenhetsreflexen 
på vad som sker runt omkring. Viktigt att tänja sin koncentrationskapacitet. Öva långa etyder 
och stycken, övertyga en fiktiv lyssnare om ditt spel. För att konservera energi inför en 
konsert, undvik koncentration under lång tidsperiod samma dag (Lejonclou & Lindberg, 
1997).  
    Sportpsykologen Don Greene (2002) trycker på att ha kontroll på längden av 
koncentrationen ska eftersträvas. Detta uppnås genom rutiner, ritualer eller repetitiva 
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handlingar som har en lugnande effekt på vänstra hjärnhalvan vilket får den att koppla ur. Det 
går inte att förvänta sig att koncentrationen hålls uppe om allt töms ut i första frasen. För att 
öva på att hålla koncentrationen uppe kan publik, föräldrar, vänner och kollegor användas för 
att distrahera under musikframförandet, så kallad ”motståndsträning”. Låt även 
medmusikanter väsnas omkring under övningen (Green, 2005). Green (2005) har observerat 
violin, piano, klassisk gitarr och harpa. Violinister och pianister verkar till stor del öva i sin 
ensamhet. De övar i tomma utrymmen; de måste fokusera på musiken och avskärma 
distraktioner (Green, 2005). Vid inlärning av ett motoriskt mönster är det viktigt att störande 
moment tas bort (Lejonclou & Lindberg, 1997).  
    Uppmärksamhet är något vi själva kan göra men också till andra eller från andra, till 
exempel en lärare. Ibland uppmärksammas något som kan åtgärdas direkt men det finns också 
tillfällen där uppmärksamheten används för att se problemet bakom problemet. Låter 
sextondelerna inte jämna mellan händerna kan en trumpinne eventuellt ha en spricka, vilket 
påverkar ljudet. Problemet är därmed inte tekniken, det är snarare ett materiellt problem som 
skapar ojämnheten (Green & Gallwey, 1986).  
    Våga spela en passage om och om igen under en lång tid. Upplev lugnet och glädje i att 
göra detta. Nu har du chansen att upptäcka nya saker hos dig själv. Du blir medveten om vad 
som händer. (Lejonclou & Lindberg, 1997) 

3. Teoretiskt perspektiv 

Kommande avsnitt redogör kort om fenomenologins utveckling under 1900-talet där Edmund 
Husserl, Martin Heidegger och Maurice Merleau-Ponty hade viktiga roller. Begreppet 
livsvärld fastställs vilket används som utgångspunkt för denna studie för att se på 
koncentration som ett fenomen. Teorin kräver att flera metoder används i en livsvärldsansats, 
det är således viktigt att betrakta fenomenet från olika perspektiv. Det finns inget som hindrar 
att redan kända metoder används. 

3.1 Fenomenologi 
Matematikern och filosofen Edmund Husserl (1859 - 1938) satte fenomenologin på den 
vetenskapliga kartan i början av 1900-talet. Han utformade den som en kritik mot den då 
rådande positivismen. Tanken var att fenomenologin skulle innefatta all annan vetenskap och 
dessutom klara av att granska sig själv kritiskt (Leijonhufvud, 2008). Fenomenologins kritik 
mot både hermeneutiken och positivismen är att ingen av dessa har lyckats studera människan 
på ett strikt vetenskapligt sätt i hennes värld. Hermeneutiken och positivismen betraktas, 
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enligt fenomenologerna, som en distansering från den naturliga, direkta, inställningen som 
människan har till sin värld. Leijonhufvud (2008) beskriver hur Husserl menar att 
positivisterna inte hade lyckats med att vetenskapliggöra människans väsen bara hennes 
avtryck, det vill säga beteenden, hennes respons på stimuli. Han ansåg även att hermeneutiken 
inte kunde betraktas som vetenskap då den byggde på för-förståelse, något som tenderar att 
bli subjektivt och relativt, alltså går det inte att generalisera till allmän vetenskap. Detta måste 
vetenskapen göra sig fri från för att den ska klara en kritisk granskning utan att falla isär. Man 
vill eftersträva att skåda fenomenet utan fördomar och förutfattade meningar. (Leijonhufvud, 
2008)  
    Kunskapen är en psykisk upplevelse menade Husserl, en subjektiv kunskap. Vetenskap 
måste därmed utgå från människan och hennes subjektiva erfarenhet av sin värld som hon 
befinner sig i. Man vänder sig mot objekten men även subjekten genom att utgå från 
människan själv, upplevelsen av dessa objekt i världen. Fenomenologin kan alltså göra alla 
fenomen vetenskapliga i vår värld som inte är konkreta objekt, till exempel blommors 
skönhet, matematiska tal, moraliska krav och även mänskliga erfarenheter. (Leijonhufvud, 
2008) 

3.2 Den transcendentala fenomenologin 
Den transcendentala fenomenologin är en variation som Husserl utvecklade och höll fast i 
resten av sitt liv. Han argumenterar för att all mening och giltighet, allt som erfars överhuvud 
taget, har sin yttersta grund i ett rent eller transcendentalt medvetande. Husserl understryker 
dock att det transcendentala medvetandet inte skall förväxlas med det empatiska medvetandet 
så att transcendental fenomenologi inte förväxlas med psykologi. (Bengtsson, 2005)  
    Inom fenomenologin finns det många variationer men en av de fenomenologiska 
konstanterna är att ”gå tillbaka till sakerna själva”, en formulering Husserl använde så tidigt 
som 1901, vilket visade den nya fenomenologins ambitioner. I och med detta har man alltså 
en vändning mot sakerna och en följsamhet mot sakerna. Sakerna ses inte som saker i sig 
själva, utan de är saker för någon. Detta betyder inte att fenomenologin är förespråkare för 
realismens motpoler: idealism och subjektivism. Fenomenologin eftersträvar en slags realism 
men inte på ett realistiskt, objektivistiskt eller positivistiskt sätt. Ordet fenomen betyder ”det 
som visar sig” och det är i denna bemärkelse som fenomenologin använder ordet. Dock kan 
det inte finnas något som visar sig om det inte finns någon som det visar sig för. I och med det 
innesluter fenomenbegreppet därför ett ömsesidigt beroende mellan objekt och subjekt. 
(Bengtsson, 2005)  
    I den transcendentala fenomenologin utvecklar Husserl en särskild metod, epochén, ett 
begrepp de antika skeptikerna använde. För dem var epochéns betydelse att hålla tillbaka sitt 
omdöme tills man hade täckning för det som talades om. Husserl förstår epochén som ett 
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tillbakahållande av alla existensomdömen och utvidgar därmed begreppet. Epochéns uppgift 
är att sätta existens och innehåll inom parantes och inte använda sig av den, att åtskilja 
existens och innehåll. Syftet med epochén är att kunna återföra hela vår förgivettagna 
erfarenhetsvärld på ett rent och absolut medvetande. Detta medvetande finns inte självt i 
världen, han betraktar det som undandraget från all världslig relativism. Därmed ansåg 
Husserl att han hade funnit ett säkert fundament för vetenskapen som inte vilade på 
metafysiska antaganden som vi principiellt aldrig kan få kunskap om. Kritiken till detta är att 
om alla existensomdömen utesluts, som epochén vill, betyder det att den transcendentala 
fenomenologin inte kan efter mycket ingående och grundliga undersökningar uttala sig om en 
företeelses existens (Bengtsson, 2005). ”Dessutom behövs ingen epoché för att studera 
fenomenen, vilket torde framgå av att Husserl själv klarade sig utan epochén i sin deskriptiva 
fenomenologi” (Bengtsson, 2005 s.29). Enligt Bengtsson (2005) har det argumenterats för att 
den fenomenologiska reduktionen är ett oavvisligt krav på fenomenologisk forskning. Man 
menar att i denna reduktion ingår det att hålla tillbaka alla existensspråk och att sätta all 
tidigare kunskap om fenomenet inom parantes. Poängen tycks vara att studera världen som 
den visar sig för den andre, det vill säga som fenomen. Men i sådana fall skall inte existensen 
sättas inom parantes om den ingår i fenomenet. Varje sinnlig erfarenhet inkluderar existensen 
av det som erfars, och sätts existensen inom parantes, upphävs även möjligheten av empirisk 
kunskapsbildning. (Bengtsson, 2005) 

3.3 Vidare utveckling 
En av Husserls elever Martin Heidegger (1889 - 1976) visar fenomenologins tidigare begrepp 
varat-i-världen som en oupplöslig enhet mellan sinnlighet och förnuft och utvecklar därmed 
fenomenologins begrepp livsvärld. Livsvärldsbegreppet beskrivs i nästa avsnitt. Heidegger 
översätter även Husserls ”erfarenhet” inför fenomen till hermeneutikens ”för-förståelse” och 
drar därmed in fenomenologin in i hermeneutiken. (Leijonhufvud, 2008)  
    Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908 - 1961), tillsammans med Jean-Paul 
Sartre importerar och befäster fenomenologin i Frankrike. Merleau-Ponty har satt djupast spår 
i den nordiska musikpedagogiska användningen av fenomenologi och vidareutvecklar läran 
om ”det som visar sig” till att bli ”det som visar sig för någon”. Efter andra världskriget 
översvämmas Frankrike av krigsskadade individer som har förlorat händer och fötter, armar 
och ben eller blivit blinda av granatsplitter. Detta bevittnar Merleau-Ponty och talar om 
fenomenet ”fantomlemmar” och skillnaden mellan den verkliga kroppen och den upplevda 
kroppen. Han ser inte dessa krigsskadade som ”handikappade” utan som ”normala” med en 
upplevd kropp som många gånger skiljer sig från den verkliga kroppen (Leijonhufvud, 2008). 

 
Jag skulle våga påstå att fenomenologin sannerligen har nått sitt djup i och med att Merleau-Ponty ger 
människans kropp en status som upphöjer den till att inte längre bara vara ett objekt för människans 
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medvetande utan att vara det redskap med vilken människan direkt upplever och erfar sin värld. 
Människan har inte en kropp, hon är sin kropp. Detta synsätt får tydliga konsekvenser då vi talar om 
livsvärlden. Människan finns inte bara i världen som ett objekt, hon bebor världen. Från Heideggers 
varat-i-världen tar Merleau-Ponty fenomenologin till ett varat-till-världen. (Leijonhufvud, 2008 s.18) 

 
Merleau-Pontys kroppsbegrepp ska dock inte förväxlas med medicinens och i vidare 
betydelse biologins kroppsbegrepp. Inom biologin studeras den levande kroppen, och man 
intresserar sig uteslutande för fysiska egenskaper och relationer mellan sådana egenskaper. 
Levande kroppar studeras med andra ord som fysiska ting i en objektiv värld. För att kunna 
genomföra medicinsk forskning förutsätts dock en annan kropp än den levande kroppen, 
nämligen kroppen som det subjekt som genomför undersökningarna.  
Det är denna dubbeltydiga existens, som är lika mycket kropp som subjekt, som upptar 
Merleau-Pontys uppmärksamhet, och den teori som han utvecklar är lika mycket en 
kroppsteori som en subjektteori (Bengtsson, 2005).  
    För Merleau-Ponty är det genom det kommunikativa och interaktiva mötet som vi får 
tillgång till andra människor och ting i världen. Vi lever tillsammans med andra människor i 
livsvärlden som vi kan stå i ett kommunikativt förhållande till, det är alltså en social värld 
med mänskligt skapade föremål och mänsklig organisering av livet. Här finns det heller inte 
enskilda föremål,  alla föremål som erfars är omgivna av andra föremål och varje föremål som 
vi intresserar oss av hänvisar i sin tur ytterligare föremål utanför den aktuella omgivningen. 
(Bengtsson, 2005)  
    Han använder också begreppet levd kropp som är en sammanflätad enhet som förenar 
kropp och själ. Den levande kroppen är ett subjekt för alla erfarenheter och är aldrig identisk 
med ett objekt. Min egna levda kropp är alltid given i mina upplevelsehorisonter, aldrig som 
en annan människas kropp. Att utgå från andra fysiska objekt utmärks av att de alltid är givna 
ur något perspektiv och att vi kan byta perspektiv. För att få ett korrekt perspektiv utgår man 
från den levda kroppen, utan den egna levda kroppen som utsiktspunkt skulle det inte finnas 
perspektiv. (Bengtsson, 2005)  
    Med den levda kroppen som utgångspunkt befinner vi oss alltid redan i ett interaktivt 
förhållande till allt som vi möter i världen. I och med att den levda kroppen är vår tillgång till 
världen är varje förändring av kroppen en förändring av världen. Förlorar man en arm eller 
tappar hörseln blir världen annorlunda, även vid mindre förändringar som huvudvärk, 
förändras världen, och vid användandet av instrument utvidgas och modifieras världen. Som 
exempel glasögon för en person med nedsatt syn, det blir som en förlängning  av dennes 
kropp och dess interaktion med och erfarenhet av världen. (Bengtsson, 2005) 
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3.4 Livsvärlden 
Ett viktigt begrepp inom fenomenologin är livsvärlden. Husserl utarbetade 
livsvärldsbegreppet i en epistemologisk kontext, han ville hitta en absolut och säker grad för 
all vetenskaplig kunskapsbildning, där livsvärlden utgjorde utgångspunkten. Han hävdade i 
sin analys av de europeiska vetenskapernas kris att vetenskaperna genom sin objektivism har 
förlorat sin betydelse för människors liv. All faktavetenskap gjorde världen främmande för 
människan, även för vetenskapen. Den objektivt-absoluta världen är en teoretisk konstruktion 
som tar avstånd mellan vetenskap och liv, menar Husserl, som principiellt inte kan erfaras, 
men som skjuts in under erfarenheterna och sedan anges utgöra deras förutsättningar. 
Objektivismen förstår världen som en objektiv-absolut, en värld i sig själv, medan den värld 
som människor lever sina liv i, livsvärlden, är subjektiv-relativ, den upplevs i relation till 
något subjekt. Då får alla tankekonstruktioner prövningar i livsvärlden, ”ett universum av 
åskådlighet och ursprunglig evidens”. I Husserls filosofi föregås och förutsätts alltså 
livsvärlden av vetenskap och reflektion. (Bengtsson, 2005)  
    Livsvärlden är både immanent och transcendent, den är inte bara en upplevelsevärld för en 
själv utan också en värld som livet är riktat mot och utspelar sig i. Liksom liv och död, det är 
något som upplevs och något som överskrider ens upplevelser. Den är inte oåtkomligt som att 
det inte går att undersöka eller tala om. Det är den konkreta verkligheten som vi dagligen 
möter och förhåller oss till. Alltså finns det inget som hindrar oss från att undersöka den egna 
livsvärlden eller andras livsvärldar. Dock får man komma ihåg att vi alltid är en del av 
livsvärlden, även om vi studerar den kan man med andra ord aldrig undkomma den. Med 
denna bakgrund blir olika kunskapsaktiviteter meningsfulla: problem uppställs, avgränsade 
områden görs till föremål för undersökning, metoder utvecklas, resultaten diskuteras och 
praktisk relevans anges (Bengtsson, 2005). Denna livsvärldsgrundade forskning har inte en 
färdig metodologi med ett detaljerat regelverk som kan tillämpas på all livsvärldsforskning.  
Det finns dock möjlighet att utveckla metoder utifrån de saker som skall göras till föremål för 
undersökningen. Då blir det inga motsättningar mellan metod och saker, detta gäller både 
insamlings- och bearbetningsmetoder. Istället krävs att lämpliga metoder utvecklas utifrån det 
område som skall undersökas. Det är alltså nödvändigt att använda flera metoder i en 
livsvärldsansats, och det finns inget som hindrar att redan kända metoder används (Bengtsson, 
2005). Vilka livsvärldsgrundade metoder som användes och hur de tillämpades kommer i 
nästa kapitel.  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4. Metod 

För att kunna bedriva livsvärldsforskning måste minst två grundläggande kriterier uppfyllas. 
Att livsvärlden kan göras till undersökningsobjekt och att livsvärldsfenomenologin inte förblir 
filosofi (Bengtsson, 2005). Här presenteras deltagarna i studien, övningsupplägget för 
undersökningen, i enlighet med livsvärldsforskning användes tre kvalitativa metoder i denna 
studie: halvstrukturerad intervju, att filma utförandet av gruppmomentet och att föra egna 
anteckningar från båda övningstillfällena samt hur empirin har bearbetats utifrån livsvärlden. 

4.1 Urval 
Förfrågan om att delta i studien skickades ut till tio personer som har studerat eller studerar 
till musiklärare på Kungl. Musikhögskolan och har trumset som huvudinstrument. Denna 
grupp är bevandrad med rudimentära övningar och har ett pedagogiskt intresse vilket kan 
underlätta utförandet, dessutom var de enkla att få kontakt med. Fyra av de tillfrågade tackade 
ja och nämns under pseudonym i uppsatsen. Målet var att få ihop en grupp på fyra till tio 
personer, detta för att gruppstorleken kan ha en inverkan på arbetsminnet. Hypotesen lyder att 
hjärnan kan hantera cirka sju enheter åt gången. I en mindre grupp kan en medlem därför 
särskilja övriga medlemmar på ett nyanserat sätt (Svedberg, 2007). Kommunikationen med 
deltagarna sköttes över Messenger i en gruppchatt.  
 
I den följande listan kommer en kort presentation av deltagarna. För att skydda deras identitet 
nämns samtliga under pseudonym.  

• Tim, musiklärarstudent på Kungl. Musikhögskolan med trumset som huvudinstrument.  
  

• William, tidigare musiklärarstudent på Kungl. Musikhögskolan med trumset som 
huvudinstrument, aktiv musiker i en musikkår.  
  

• Erika, musiklärarstudent på Kungl. Musikhögskolan med trumset som huvudinstrument.  
  

• Johan, tidigare musiklärarstudent på Kungl. Musikhögskolan med trumset som 
huvudinstrument, vikarierar bland annat som lärare på musikgymnasium.  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4.2 Övningsupplägg 
Som det beskrevs i inledningen till uppsatsen ligger mitt intresse både i enskild övning och  
gruppövning. För att ta reda på hur koncentrationen visar sig i sådana övningssammanhang 
ville jag utsätta mig själv och deltagarna för dessa två övningsformat. Tommy Igoe (2010) 
som är en välkänd trumpedagog visar på sin DVD: Great hands for a Lifetime många 
övningskoncept och rutiner. Då inspirationen om hur rudimentära trumövningar kan spelas i 
grupp kommer från honom bestämde jag att använda hans upplägg. Liksom Igoe och hans 
elever satt vi i en halvcirkel och spelade på varsin  övningsplatta och metronomen styrdes av 
mig. Övningarna 1 - 6 samt ”Checking pattern” A och B (se bilaga) från DVD:n skulle utföras 
i valfria tempon två minuter per övning, alltså tog ett övningspass 16 minuter. Tempot hölls 
inom ramen av vad Igoe har föreslagit för övningarna och längden på övningarna var mitt val. 
Dessa universella rudimentära trumövningar använder Igoe för att känna in studset och se om 
enkelslagen och dubbelslagen flyter på likadant. För att få deltagarna att bekanta sig med 
upplägget fick de i uppgift att ha övat minst ett pass innan vi skulle spela tillsammans i grupp, 
de skulle också ta med sig upplevelsen av övningen till intervjun. Alla deltagare övade alltså 
både enskilt och i grupp efter detta upplägg. Anledningen att jag valde att ta med den enskilda 
övningen i studien var för att se på koncentrationen från olika perspektiv. 

4.3 Loggbok och videoinspelning  
Enligt Bjørndal (2005), docent vid institutet för lärande och pedagogik på Tromsø Universitet, 
tillåter kvalitativ metod forskaren att vara deltagare i undersökningen. Han menar att inom 
pedagogiken brukar man uppfatta observation som en uppmärksam iakttagelse, att observera 
något som är av pedagogisk betydelse, i detta fall på ligger fokus på koncentration. Detta 
delas upp i två delar, observationer i första ordningen vilket betyder att en utomstående 
observerar situationen för att säkerställa en högre kvalitet i observationen då denne inte 
behöver splittra sin uppmärksamhet mellan flera olika uppgifter. Denna studie använder sig av 
observationer av andra ordningen, att observationen sker samtidigt som aktiviteten och är 
inte det primära utan en komplementär sidouppgift (Bjørndal, 2005). Dock ger det begränsade 
möjligheter till systematiska och detaljerade observationer eftersom uppmärksamheten är 
starkt inriktad på verksamheten. Det kräver att man samtidigt är en god observatör, både av 
sig själv och deltagarna (Bjørndal, 2005). I viss mån kan detta avhjälpas med 
loggboksskrivande, denna metod kan i efterhand bidra till att många intryck stannar kvar. 
Därför antecknades observationerna från båda övningstillfällena, min enskilda övning och 
gruppmomentet, i en ostrukturerad loggbok som dessutom kan ge en öppenhet för nya saker 
och ting som är halvt omedvetna för mig (Bjørndal, 2005).  
    För att komplettera anteckningarna och få ett annat perspektiv på fenomenet användes en 
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videoinspelning av gruppövningen som filmades från en Macbook. Detta för att många 
detaljer blir bevarade för senare observation, vid varje observation kan något nytt och 
intressant dyka upp. Inspelningen kan också underlätta observationen och förståelsen kring 
samband och sammanhang i komplexa samspelsprocesser (Bjørndal, 2005). 

4.4 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Den populärvetenskapliga författaren Tor Nørrestranders (1992) påstår att vi medvetet 
registrerar endast 40 av elva miljoner bits information som strömmar in i våra sinnen. 
Stämmer detta betyder det att olika människor kan uppleva samma sak på olika sätt (Bjørndal, 
2005).  
    För att ta del av deltagarnas upplevelse av hur koncentrationen visar sig i rudimentära 
övningar för slagverk utfördes en halvstrukturerad intervju. Intervjun skedde direkt efter 
övningspasset i grupp med alla deltagare samtidigt, en så kallad gruppintervju. Intervjuarens 
kontroll över intervjusituationen minskar i gruppintervjuer till skillnad från den enskilda 
intervjun vilket kan göra datainsamlingen kaotisk, detta kan försvåra analysen av åsikter som 
korsar varandra i samtalet (Kvale, 1997). Intervjun sattes direkt efter gruppövningsmomentet 
för att få en så färsk upplevelse av fenomenet som möjligt. Då det var svårt att träffa 
deltagarna vid andra tillfället var gruppintervju i samband med gruppövningsmomentet att 
föredra. Den halvstrukturerade intervjuns syfte är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades värld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale, 1997). Jag hade, 
enligt den halvstrukturerade intervjun, förberett öppna frågor och var beredd på att byta 
ordningsföljd samt improvisera fram frågor för att dyka djupare i fenomenet. För att få in så 
rika och förutsättningslösa beskrivningar av deras upplevelse som möjligt hade deltagarna 
inte informerats om att fenomenet gällde koncentration. Tanken var att starta igång ett samtal 
om deras upplevelser, dök ämnen upp som hade med koncentration att göra blev min uppgift 
att fråga mer om detta.  
    Intervjun spelades in på mobiltelefon och filmades från en dator. Transkriptionen av 
intervju skedde i programmet Express Scribe där ljudet kunde spelas upp i långsamt tempo. 
Intervjun transkriberades som talspråk för att på ett tydligt sätt få fram vad informanten 
försökte säga. 

4.5 Forskningsetik 
Alla deltagare blev informerade innan studien om upplägget på övningarna och att de skulle 
intervjuas i grupp. Deltagarna blev också informerade enligt Vetenskapsrådets (2018) regler 
och direktiv, som att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst utan 
förklaring. De skrev även under på att jag får lagra och bearbeta informationen som insamlas 
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under studien och att de kommer att vara anonyma i uppsatsen. I resultatet benämns samtliga 
under pseudonymer. 

4.6 Analys 
I analysen söktes det efter en intersubjektiv förståelse, hur fenomenet kunde upplevas ur olika 
perspektiv, från mig själv och deltagarna i undersökningen (Langenarm 2008). För att komma 
nära och se fenomenet koncentration analyserades empirin från gruppintervjun och 
inspelningen av övningen samt mina upplevelser av gruppövningen. Livsvärlden är en 
differentierad och komplex verklighet med en rikedom av skilda egenskaper och 
egenskapstyper som inte låter sig reduceras. Att iaktta fenomen kan innebära att olika fysiska 
och psykiska egenskaper dyker upp och dessa får inte likställas med varandra (Bengtsson, 
2005). Intervjuns transkription bearbetades genom att hitta teman som hade med 
koncentration att göra, texten färglades efter dessa teman, för att sedan delas upp under olika 
rubriker. Det utfördes för att få en bättre översikt över varje tema och för att tydliggöra 
koncentrationens olika egenskaper. Sakerna som framträdde i intervjun fick möta de saker 
som hade framträtt i videoanalysen. Dessa saker fick i sin tur sedan möta det som hade 
observerats i loggboken. Bengtsson (2005) menar att fenomenologins krav att göra rättvisa åt 
sakerna tycks vara en metodprincip, detta eftersträvades under analysen. Alla saker 
analyserades under kontemplation, genom att efter bästa förmåga åsidosätta eller inaktivera 
all tidigare kunskap som kunde associeras med koncentration. För att kunna koppla ur all 
tidigare kunskap om koncentration måste den nya kunskapen finnas tillgänglig så att den kan 
användas som jag vill (Bengtsson, 2005). Därför måste empirin från intervjun och videon 
sammanställas var för sig först, för att sedan inaktiveras. Likt epochén är processens syfte att 
tillbakahålla olika existensomdömen (Bengtsson, 2005). Processen kan föreställas som ett 
mörkt rum med inaktiverade lampor, varje lampa är en del av empirin som kan slås på och av. 
Är alla släckta lyser fenomenet själv och när en lampa tänds belyser den fenomenet på ett 
unikt sätt, likaså olika kombinationer av lampor. Den bearbetade intervjun med teman, 
videoanalysen och den livsvärldsgrundade bearbetningen redovisas separat i resultatet. 
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5. Resultat  

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen, vad som kunde observeras rörande 
koncentration i videoinspelningen, intervjun och loggboken utifrån livsvärldsanalysen. Under 
bearbetningen av empirin visade koncentrationen sig som en treenighet vilket redogörs under 
en egen rubrik. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. 

5.1 Vad berättade det visuella? 
Både Johan och Erika började stampa foten och röra sig till metronomen när den slogs igång. 
William och Tim börjar röra sig till klicket när inräkningen börjar. Detta kan vara en 
indikation på att koncentrationen är riktad mot övningsmomentet eller möjligen kombinerat 
med att deras kroppar reagerade på det jämna klicket. Tim gör som Johan och Erika andra 
gången de ska räknas in.  
    Alla tittar runt, mest jag för att hålla uppsikt på metronomen, tiden och, av nyfikenhet, 
gruppen. Att lägga fokus på flera saker samtidigt kallas fördelad uppmärksamhet (Duvner, 
1998). Tim är den som tittar runt minst men det är ingen indikation på att han inte har fokus 
på andra saker medan han spelar. William uppmärksammar att datorskärmen slocknar och 
undrar om den fortfarande filmar, här är det tydligt att han har lagt uppmärksamheten på flera 
saker samtidigt. Han härmar också mig när jag ökar tempot på metronomen då bara ena 
handen spelar mönstret eftersom andra handen är upptagen. William ser ut att vara den som är 
mest uppmärksam.  
    Jag börjar prata med gruppen medan övningen pågår, får förvånade blickar, något kort svar 
och leenden. Det verkar inte som att de var beredda på att det får pratas, tanken var att sätta en 
mer avslappnad atmosfär (Igoe, 2010). Andra gången jag pratar är det någon som troligtvis 
tappar fokus och kommer av sig. Talet sker periodiskt och låter ansträngt, det verkar krävas en 
ansträngning för att kunna prata. Att det sker periodiskt kan ha med att göra att man tänker 
som fraser vilket måste ske enligt musiken eller i detta fall övningen. Det går inte att börja var 
som helst under övningen, bara när till exempel figuren börjar om.  
    Gruppen låter tight i de långsamma tempona, men när övning 4 med sextondelarna dyker 
upp är vi inte lika samspelta. Första gången vi går tillbaka till övning 1 börjar jag spela fel 
mönster, Tim hakar på men märker inte att jag byter till det rätta mönstret efter två takter.  
Tim hamnar inte i rätt mönster förrän övning 2. Vid ökning av tempot tenderar gruppen att 
öka ännu mer än metronomen för att sedan landa tillbaka i rätt tempo. Är ökningen tätt inpå 
en tidigare ökning är gruppen mer synkad med tempot. De sista övningarna 7-8 med mycket 
sextondelar var den mest osynkade övningen.  
    När något går snett flinar Erika till skillnad från resten av gruppen som behåller sina stela 
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miner. Hon tittar också på högtalarna vid det snabbaste tempot, troligtvis för att koncentrera 
sig på metronomens klick. De som var mest erfarna av denna typ av övning såg avslappnade 
ut vid högre tempon och notvärden till skillnad från vissa som såg ut att spänna sig.  
    Jag är den som tittar runt mest av alla och tekniken ser bra ut, det verkar inte som att den 
kompromissas med överhuvudtaget. Övningen är automatiserad och den fördelade 
uppmärksamheten är påslagen, vid tal krävs det extra tankekraft för att inte kompromissa med 
trumtekniken. 

5.2 Vad beskrev deltagarna?  

I följande avsnitt har olika ämnen delats upp efter vad som visade sig i intervjun. Delad 
uppmärksamhet, vad deltagarna lägger fokus på samtidigt som de övar. Störningsmoment, 
saker som kan stjäla uppmärksamheten från övandet. Automatisering, vikten av att inte lägga 
tankekraft på övningarna i sig. Självmedvetenhet, hur pass medvetna var deltagarna av vad de 
gjorde under övningen? Målmedvetenhet, aspekter av mål och riktning som gynnar 
koncentrationen. Sist tas övriga observationer upp som avslappning och koncentrationens roll 
under övning. 

5.2.1 Delad uppmärksamhet 

En av informanterna, Tim, använde uttrycket ”delad uppmärksamhet”, detta 
uppmärksammade han när övningarna blev repetitiva. Han beskrev hur han blev distraherad 
av vad de andra gjorde och samtidigt hade han fokus på sig själv. Av vad som kom fram i 
intervjun verkar det som att alla informanter var mer eller mindre medvetna om vad de själva 
gjorde och vad resten höll på med. I mitt fall var metronomen en sak att förhålla sig till och 
jag tittade ofta runt på hur de andra spelade. När vi var synkade med metronomen kunde man 
inte höra klicket, ”Då vet man att det är bra!” uttryckte Johan. Han uttrycker också att han 
fokuserar på andra saker i gruppspelet till skillnad från den enskilda övningen, som tonen i de 
andra övningsplattor till skillnad från sin egna, uppmärksamheten låg mer på ensemblen. 
William trycker på att det är viktigt att fokusera på samspelet vilket kräver ett fokus på de 
andra, något alla instämde med. De andra kunde uppmärksamma att Tims övningsplatta 
vobblade, något han själv inte uppmärksammade. Erika tittade, liksom vi andra, på hur alla 
höll sina trumstockar och lade märke till vilka olika skolor vi har gått. Detta upplevdes som 
inspirerande då tankar som ”Gud vad ledigt och luftigt det såg ut!” dök upp under 
övningspasset. Hon tyckte även att man fick hjälp av de andra när man tappade bort sig i 
övningarna. Hon sneglade mest på de närmast henne då hon inte ville vrida huvudet för 
mycket.  
    Till skillnad från när William spelar med sin musikkår där det är uttalat att spela på ett visst 
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sätt, att man ska ha samma höjd och lyft inför slag för att få det att låta så likt som möjligt, 
kunde han sitta och känna slagen mer då detta var enkla övningar som han kallar 
uppvärmningsövningar. Han menar att det då finns små tolkningsmöjligheter på ett annat sätt 
när det inte ska se likadant ut som de andra. När övningarna är lätta blir det mer övers till att 
titta på vad de andra gör samtidigt. William håller med om att delad uppmärksamhet är något 
att eftersträva då en del av fokuset kanske måste läggas på en metronom eller en dirigent. 
Johan lägger till att delad uppmärksamhet behövs när konstiga saker ska spelas och stämmor 
ska sjungas samtidigt, då vill man inte ha för mycket uppmärksamhet på sin teknik. 

5.2.2 Störningsmoment 

Metronomen kunde stundvis vara ett störningsmoment, Erika kände sig ibland förvirrad i de 
snabbare tempona då hon inte hörde klicket och tappade bort sig själv. Att vi inte var i synk 
gjorde så att det lät flammigt, alltså att allas slag inte kommer samtidigt. Det tyckte också 
Tim, att det var svårare att få ihop gruppen i de högre notvärdena. William tyckte också att det 
kunde vara lurigt att spela med metronom. Den fungerar bra som en slags referenspunkt men 
han tror att utan metronom så hade öronen öppnats mer så det hade blivit lättare att få till 
tight, att spela samtidigt tillsammans. Jag tänker som Tommy Igoe (2010), att metronomen 
blir som en till person att spela med.  
    Både Johan och William uttrycker att det var svårt att höra det distinkta i det man själv gör, 
det är svårare koncentrera sig på hur ens spel låter i gruppen. För Tim blev det också svårt att 
höra sig själv då hans övningsplatta var tystare. Dessutom skruvade den upp sig och 
vobblade, något han inte störde sig på men anmärktes av de andra i gruppen. Tim kunde också 
distraheras av det som hände runt omkring när övningarna var repetitiva. Distraktioner 
behövde inte var något negativt under övning menade Johan, han berättar att en av hans 
tidigare lärare ibland ställer vissa frågor medan de övar för att distrahera. Detta är något 
ishockeyspelaren Connor McDavid gör i sin träning, att trixa med pucken medan tränaren 
distraherar genom att samtidigt ställa frågor som till exempel matematiska tal berättar Johan.  
    Ens egna tankar kunde också distrahera, framförallt i den enskilda övningen. Ofta tankar 
gällande planering, som till exempel vad som ska ätas till middag. När dessa tankar 
distraherade förlorades fokus på tekniken. Erika menar att när någon håller i övningen blir det 
enklare att hålla fokuset uppe, speciellt när det spelas ”supersimpla” grejer. Det höll William 
med om, det är svårare att sitta själv och hålla det simpelt. ”Man vill ge sig på något svårare 
som är roligare”. 

5.2.3 Automatisering 

Alla var enade om att nyckeln till fördelad uppmärksamhet i musiken är automatisering av 
rörelser. William menar att i musicerandet ska inte fokus läggas på vad för typ av slag som 
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görs, det ska bara finnas inprogrammerat i händerna. Det är viktigt att repetera övningen 
många gånger för att den ska bli automatiserad, då går det att fokusera på andra saker 
samtidigt. Han tillägger att rudimentära övningar av detta slag är grundstenar i trumslageriet, 
oavsett om det är malletinstrument eller på trumset. ”Ju mer kontroll man har över dem ju 
bättre kommer det att låta”. Johan håller med och ser det som en grund för att det inte ska 
tänkas på senare vilket ger mer utrymme för att musicera. Att spela dessa övningar 
okoncentrerat kan fungera som en uppvärmningsövning för att att aktivera händerna tillägger 
William. Han menar dock att det är viktigt att ha kapacitet nog att se till att övningarna utförs 
på rätt sätt. Till exempel om ett enkelslag övas in fel väldigt länge så kommer det inte 
automatiskt bli rätt vid skarpt läge. Johan påpekar att detta har med att höja ens lägsta nivå, 
”kan man grundstenarna väldigt bra och presterar sämre så spelar man ändå bra nog”. När 
grundstenarna är automatiserade kan distraktionsövningar användas, som att svara på frågor 
under tiden rudimentära övningar utförs. 

5.2.4 Självmedvetenhet 

Alla var mer eller mindre medvetna om vad som hände i deras egna spel under den enskilda 
övningen och gruppövningen. Deltagarna påpekar att det var svårare att höra det distinkta i 
det egna spelet under gruppövningen. I intervjun sades det att i den enskilda övningen är det 
lättare att analysera vad som händer rent muskulärt, dynamiskt och hur trumstockarna hålls. 
Det är inte som att dessa aspekter glöms bort under gruppövningen, utan det blir svårare att 
koncentrera sig på detta trots ansträngning. Erika nämner att hon inte var säker på om hennes 
spelstil ändrades under övningens gång.  
    I den enskilda övningen menar William att det är lättare att kontrollera höjden på stockarna 
och att slagen låter jämnt. ”Det blir tydligt när man byter mellan händerna om de skulle låta 
olika”. Tim instämmer och tycker att han är hyfsat fokuserad på vad han gör när han spelar i 
grupp. Den här typen av övning ger en möjlighet att fokusera på olika tekniker för händerna, 
något William gjorde under övningarna för att utmana sig själv. I den enskilda övningen 
upptäckte Johan att hans högerhand var otight till skillnad från vänsterhanden och kunde 
lägga extra tid på att endast spela med högerhanden för att rätta till det. 

5.2.5 Målmedvetenhet 

Vikten av mål lyftes också under samtalet, har vi ett mål är det lättare att uppehålla 
koncentrationen. Målen kan vara i form av att bestämma sig för vad som ska övas innan 
övningspasset, detta kan underlättas om någon bestämmer vilka övningar som ska utföras, i 
detta fall bestämde jag. Då är det viktigt med att ha ett tydligt upplägg på uppgiften och 
framförallt att uppgiften blir förklarad på ett begripligt sätt menar Tim. Övningen behöver 
också vara utmanande tyckte William, man blir peppad av att vilja fortsätta tills övningen har 
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övervunnits. Ska grundläggande övningar spelas går det att sätta igång en platta och spela till, 
så det finns något att förhålla sig till. Erika föredrar varierade övningar, något i stil med ett 
mönster som går över flera takter än en kortare figur som går om och om igen. Detta 
uppmärksammades också i mina anteckningar från den enskilda övningen, var det mer 
variation i övningen tenderade jag att vara mer koncentrerad. För att uppehålla koncentration 
lägger Johan vikten på upplägget av sin övning, som att öva enkla saker först som en slags 
meditation för att slappna av och andas. Det underlättar för att fånga en koncentrerad 
sinnesstämning så att han kan öva mer avancerade saker, det blir svårare om han inte börjar på 
detta sätt. 

5.2.6 Övriga observationer 

Det nämndes att avslappning är en viktig nyckel i övningen och ens spel överhuvudtaget. 
Johan menar att om han spänner sig så fallerar koncentrationen. Gruppen upplevde ingen 
konkurrens, möjligt om det hade varit ett tävlingsmoment eller att alla i gruppen ska till en 
provspelning på samma ställe. Det går att observera varandra utan att känna att man skulle 
vara bättre eller sämre än personen. Tim upplever att han är mer fokuserad när han spelar i 
grupp, det är lättare att bli distraherad i den enskilda övningen hemma. Hela gruppen 
instämde med detta. Både Erika och William påpekar att det är svårt att spela simplare 
övningar ensam, det är lätt att gärna vilja ge sig på något svårare. Han lägger tyngd på att utan 
koncentration under övningspasset, kan övningen lika gärna vara ogjord. Se till att det finns 
kapacitet nog för att övningen ska utföras på rätt sätt. Tim tänker att det kanske finns olika 
grader av koncentration, vid maximal koncentration är det givet att ett kvalitativt jobb utförts, 
men om man är lite under den nivån går det fortfarande åstadkomma ett tillräckligt bra jobb 
ändå. Den tanken kommer från de dagarna när han har tragglat en övning väldigt länge utan 
något bra resultat och när samma övning spelas senare visas en tydlig förbättring, som att 
något har hänt däremellan. William tar upp problematiken med hur man ska veta om det är 
tillräckligt koncentrerad övning, Johan föreslår då att det går att spela in sig själv och lyssna 
efteråt. 

5.3 Hur upplevdes koncentrationen i livsvärlden? 
Under övningstillfällena iakttog jag hur mitt medvetande jobbade och rörde sig. För att 
förklara min upplevelse drar jag en parallell till den Judeo-Kristna gudens treenighet . 1

    Gud beskrivs som Fadern, Sonen och den helige Anden, tre personer i ett väsen. Alla är 
jämlika och har olika roller, Fadern är huvudet i gudomen som på något sätt överser hela 

Illustrationen får inte förväxlas med något från andens fenomenologi, en fenomenologisk 1

variant som Georg Wilhelm Friedrich Hegel utformade tidigt 1800-tal.
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processen, Sonen (Jesus) uppenbarar Fadern och var synlig på jorden och Anden är den 
personliga osynliga kraften som kommunicerar och verkställer Guds arbete. Bilden må fallera 
men mitt medvetande såg jag som en parallell till Fadern som har en helhetsfunktion över hur 
koncentrationen ska disponeras och äger visionen som ska utföras. Anden är en form av 
uppmärksamhet som kommunicerar mellan Fadern och Sonen. Sonen är det kroppsliga, hur 
medvetandets vision syns utåt. Alla tre delarna är olika personligheter med olika funktioner 
men alla tre är också jag.  
    I den enskilda övningen var Fadern till en början i disträ och Anden uppmärksammade 
stundvis hur Sonen inte fullföljde Faderns vision. Detta uttryckte sig i att mina tankar inte är i 
trumspelet samtidigt som händerna spelar övningarna till metronomens klick. När händerna 
uppmärksammades lät det inte jämt som det borde. Vid flera tillfällen frågar Fadern Anden 
hur Sonen förhåller sig till metronomen, hur det känns i olika lemmar, hur det låter eller hur 
jämna slagen är. I mitt fall behärskar Sonen dessa övningar väl och kan spela självständigt då 
han har gjort detta många gånger förr.        
    Metronomens tempo höjdes och Anden uppmärksammar mer om vad som händer hos 
Sonen vilket i sin tur drar Faderns fokus till Sonen oftare. Även övningarna med mer 
variation och när Fadern ber om specifika dynamikskillnader gav liknande resultat. Sonen 
verkar vilja ha Faderns uppmärksamhet genom Anden men utan att han lägger sig i för 
mycket. Det gäller att alla parter litar på varandra. Fadern ska inte kliva ner till Sonen och 
observera, utan han ska lita på att Andens information stämmer. I denna typ av observation 
skapas förvirring så att onödiga muskler för sammanhanget tenderar att uppmärksammas 
istället för uppgiften. Samtidigt finns tillfällen där Sonen måste låta Fadern ge tillrättavisning 
i övningsmoment som Sonen inte behärskar till fullo, då det krävs att rörelserna övas in rätt 
från början.  
    Under gruppövningen var processen liknande bortsett från att Fadern nu kunde observera 
de andra deltagarna i studien. Här bad Fadern Sonen via Anden att fysiskt kommunicera med 
ord till de andra deltagarna, detta uttrycktes i muntligt tal, gester och mimik. Tempo och 
dynamik kommunicerades ut till gruppen utefter vad Fadern tolkade gruppens svårighetsgrad. 
Det kan utifrån upplevas som att Sonens tal och spel är två separata handlingar, men jag 
upplevde det som att det sker i en handling, Anden närvarar vid Sonen så att Fadern vet när 
talet ska ske. Hade handlingarna varit oberoende av varandra skulle talet kunna ske när som 
helst men det sker periodiskt som musik efter Sonen och Andens kapacitet. Fadern ville göra 
övningen lättsam och därav blev det småprat med övriga deltagare under övningen, detta 
ledde till att gruppen såg lättad ut men det kunde också distrahera. 
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5.4 Resultatsammanfattning 
Utifrån bearbetningen av videoinspelningen och intervjun visar resultatet en bredd av aspekter 
runt fenomenet koncentration i rudimentär övning för slagverk. Störningsmoment i form av 
tankar och andra yttre faktorer kan påverka övningen negativt men kan också gynna om det 
medvetet används för koncentrationsträning. För att fokusera mer på vad som händer i 
musklerna, hur jämna slagen är och höra dynamik var det fördelaktigt att öva ensam, 
självmedvetenheten tenderar alltså att öka i den enskilda övningen. Koncentrationen gynnas 
av att ha mål, detta kan komma i form av varierade övningar, att någon bestämmer vad som 
ska övas, tydlighet och att det ska vara utmanande. De inre distraktionerna som triviala tankar 
var inte lika påtagliga i gruppövningen, inte heller tankar av konkurrens då den kamratliga 
stämningen ingav trygghet. Övningarnas syfte är att automatisera rörelser, detta leder i sin tur 
till fördelad uppmärksamhet som är en nödvändighet för batteristens musicerande. Empirin 
mötte den ostrukturerade loggboken vilket resulterade i hur koncentrationen visade sig under 
övandet som en slags treenighet. Treenigheten förklarades efter hur den reagerade på inre och 
yttre stimuli i form av tankar, artikulation, agogik, kommunikation och grupptolkning under 
övningsmomenten. 

6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning och val av metoder samt vilka 
pedagogiska implikationer resultatet kan innebära. Uppsatsen avslutas med vidare forskning 
och slutsats. 

6.1 Resultatdiskussion 
Som Jansson (2005) påpekar är inte begreppet koncentration helt definierat, vilket ledde till 
valet att i den här undersökningen ta med alla delar som har med medvetandet, 
koncentrationen, fokuseringen och uppmärksamheten att göra. Enligt undersökningens syfte 
blev resultatet hur dessa delar visar sig men också hur de påverkas samt vilka metoder man 
kan använda för att behärska dem. Något likt idealt prestationstillstånd, tillstånd av flow, 
topprestation, att vara i zonen och total scennärvaro visade sig men dessa är inte 
koncentration i sig, utan produkten av koncentration (Csíkszentmihályi, 1992; Green, 2005, 
Lejonclou & Lindberg, 1997; Lundeberg, 1998; Maslow, 1964). Koncentrationen i denna 
studie visade inte sig som ett tillstånd, utifrån livsvärlden betraktades koncentrationens som 
en treenighet. I bilden består treenigheten av Fadern som har en helhetsfunktion över hur 
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koncentrationen ska disponeras och äger visionen av vad som ska utföras. Anden är en form 
av uppmärksamhet som kommunicerar mellan Fadern och Sonen. Sonen är det kroppsliga, 
hur medvetandets vision syns utåt.  
    Under videoinspelningens bearbetning visade det sig hur talet blev ansträngt medan det 
övades. Green (2005) bekräftar detta när han menar att det blir ett sämre resultat om två 
komplexa saker utförs samtidigt, hjärnans aktivitet fördubblas inte, den minskar. I detta fall är 
det Sonen som observerades och det såg ut som talet och övningen skedde simultant. Talet 
skedde periodiskt med övningen vilket jag tolkar som att utförandet av övningen och talet är 
en enhet. Handlingarna sker simultant för Sonen som en handling och är inte två saker som 
fungerar oberoende av varandra. Detta resultat kom fram av inre observationer av Fadern, 
Anden och Sonens kommunikation. För vidare forskning skulle liknande livsvärldsgrundad 
forskning bedrivas för att se om andra personer får liknande resultat gällande denna simultana 
förmåga. Metoder som filmning eller scanning av hjärnan sätter bara Sonen under 
observation.  
    Vidare observation av videoinspelningen visade att vid tempoökning tenderade gruppen att 
öka mer än metronomen, detta uppmärksammades också under intervjun. Var tempoökningen 
tätt inpå en tidigare ökning var gruppen mer synkad med metronomen. Min tolkning är att 
gruppen märkte att ökningen inte var helt synkad vilket fick gruppen att fokusera mer på 
metronomen vid nästa tempoökning. Det är också möjligt att tempot blev inrotat och gruppen 
missade därmed att skärpa koncentrationen vid tempoökningen eller att man förlitade sig mer 
på grannen än metronomen.  
    Flera synliga distraktioner, mimik och samspel visade att gruppen hade fördelad 
uppmärksamhet, datorn som slocknade, det pratades, deltagare tittar runt och min uppsikt 
över tid och metronom. En av informanterna visade en tendens av att ha sådant fokus på 
övningen att han inte märkte att övningsplattan vobblade. Möjligt att hans uppmärksamhet var 
såpass tränad, som Green och Gallwey (1986) menar, att det finns en strategi att hantera 
distraktioner genom att medvetet fokusera någon annanstans. Vobblingen uppmärksammades 
dock av de andra deltagarna, inte av honom, vilket leder till slutsatsen att han troligtvis var 
fokuserad på uppgiften.  
    Både Lundeberg (1998) och Persson (1996) menar att nervositet kan skapas ur konkurrens. 
Deltagarna upplevde ingen konkurrens från de andra i gruppen men påpekade att tillfällen 
som provspelning skulle kunna skapa detta. Green och Gallwey (1986) menar också att 
nervositeten kan ta över under provspelning så att koncentrationen fördelas ut över 
distraktionerna och tar således bort uppmärksamheten från musicerandet. Studiens upplägg 
passade inte denna grupp för att skapa nervositet.  
    Deltagarna tyckte att det var roligare att öva i grupp än ensam. En av dem menade att det är 
lättare när någon annan bestämmer vad som ska göras, den som leder övningen bär då en 
funktion likt en personlig tränare. Andra informanter höll med om att det är svårare att sitta 
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själv och hålla övningen simpelt, jag tolkar det som att man blir uttråkad av uppgiften. 
Eftersom gruppövning står i minoritet till enskild övning kan gruppövningen varit rolig för att 
det är nytt och spännande. Lejonclou och Lindberg (1997) tar upp att uttråkning kan 
distrahera vilket leder till förlorat intresse. Är gruppövningen roligare gynnar den på så sätt 
fokuseringen på uppgiften. Ska man gå på vad en av informanterna underströk, att tydlighet 
främjar koncentrationen under övning. Som ledare för övningen måste man vara tydlig med 
vad som ska övas, en tydlig riktning kan i sin tur producera de resultat som eftersträvas 
(Green & Gallwey, 1986). Det verkar alltså som att gruppen bidrar till att ge mål och riktning 
genom att medvetandegöra vad och varför något ska eftersträvas, något som även Lundeberg 
(1998), Lejonclou och Lindberg (1997) lägger vikt på. Under intervjun var alla också enade 
om att med mål är det lättare att uppehålla koncentrationen (Csíkszentmihályi, 1992; Green & 
Gallwey, 1986; Lejonclou & Lindberg, 1997; Lundeberg, 1998). Som metod för att nå en 
koncentrerad sinnesstämning börjar en av informanterna sina övningspass med enklare 
övningar ”som en slags meditation” innan han går in på mer avancerade övningar. Detta är 
förmodligen det Lejonclou och Lindberg (1997) menar med mental förberedelse och mental 
målprogrammeringen, för att nå koncentration som de likställer med att ”leva i nuet”. De 
enklare övningarna som informanten använder har som syfte att nå denna sinnesstämning, 
men målet är att öva de mer avancerade övningarna.  
    De rudimentära övningarna är grundstenar i trumslageriet, ”ju mer kontroll man har över 
dem ju bättre kommer det att låta” enades ett par informanter om. Det är viktigt att repetera 
övningen många gånger för att den ska bli automatiserad, då kan fokuset samtidigt läggas på 
andra saker. Övningarna blir ”inprogrammerade i händerna” vilket, för oss musiker, resulterar 
i mer utrymme för att musicera. Under övningen, menar en informant, är det viktigt att man 
har kapacitet nog att övningarna utförs på rätt sätt. Övas slagen in fel många gånger kommer 
de inte automatiskt bli rätt i skarpt läge. Enligt Lejonclou och Lindberg (1997), kan det 
tilläggas att utöver att muskelrörelser automatiseras genom återkommande stimulus, är det 
viktigt att störande moment tas bort vid inlärning av motoriska mönster. För att ändra ett 
rörelsemönster måste rörelsen först medvetandegöras genom observation och därefter 
korrigeras för att sedan på nytt bli automatiserad på ett korrekt sätt (Lejonclou & Lindberg, 
1997). Trots denna vikt av att säkerställa att övningen utförs korrekt, dök det upp en metod i 
intervjun där distraktioner används för att stärka koncentrationen. Distraktioner kan användas 
för att störa den som övar, då övar man på att kanalisera sin uppmärksamhet till det som 
utförs och samtidigt stänga ute annan stimuli (Jansson, 2005). Denna typ av övning kallar 
Green (2005) för ”motståndsträning” och menar att publik, föräldrar, vänner, kollegor och 
andra medmusikanter kan tillåtas att väsnas omkring en under övningen för bli mer uthållig. 
Wegner (1994) menar att denna typ av koncentration kan leda till en överkänslighet till det 
som ska stängas ute, en så kallad ironisk process. Distraktionsövning skulle förmodligen 
gynna musiker för att dels stärka förmågan att kanalisera uppmärksamheten och bli mer 
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uthålliga men också lära sig hantera ironiska processer. En informant trodde att det finns mer 
att hitta inom idrottspsykologin för denna metod. För att minimera risken för att rörelserna 
övas in inkorrekt anser jag, liksom samma informant poängterade, att när grundstenarna är 
automatiserade kan man använda sig av distraktionsövningar.  
    Lundeberg (1998) påstår att medvetandet, det jag kallar Fadern, äger den inre visionen som 
anger musikens ideal, sätter mål och visar riktning medan det omedvetna, enligt mig Anden, 
kontrollerar muskelkoordinationen. Tanken är att det automatiserade ska fungera utanför 
medvetandet. Är koncentrationen uteslutande på tekniken blir det på bekostnad av den inre 
visionen, musiken tenderar då att bli överdriven eller oorganisk (Lundeberg, 1998). Lejonclou 
och Lindberg (1997) påpekar också att om för mycket tankekraft läggs på vad som görs och 
hur det ska göras, hindras automatiken och resultatet försämras. Min upplevelse av detta var 
att rörelserna blev mer oorganiska och kroppen (Sonen) spändes. Spänningar, menar en 
informant, gör så att koncentrationen fallerar. En viss medvetenhet om vad musklerna gör är 
en självklarhet, speciellt under övning, men inte när det ska musiceras (Lundeberg, 1998). Det 
håller jag med om, Sonen tränas under övningen, då finns det tillfällen när Fadern måste 
observera extra noggrant för att rörelserna ska utföras korrekt. Lundeberg (1998) drar det till 
det objektiva och menar att anledningen varför resultatet försämras är för det inte går att  
koncentrera sig på det yttre och inre örat samtidigt fullt ut då de verkliga och fantiserade 
sinnesintrycken använder samma nervbanor. De fantiserade sinnesintrycken är alltså från det 
inre örat och de verkliga är från det yttre örat. På grund av denna kollision kan kontakten med 
det inre örat förloras vilket leder till att medvetandet dras till ljudet från sitt spel eller att 
tankar och känslor uppkommer i medvetandet som inte har med uppgiften att göra. Detta 
resulterar alltså i att utrymme stjäls från det inre örat (Lundeberg, 1998). Utifrån mina 
upplevelser av fenomenet vill jag påstå att det Lundeberg (1998) och Lejonclou och Lindberg 
(1997) beskriver här är att Fadern kliver ner och observerar Sonen istället för att använda sig 
av Andens återkoppling som, enligt min uppfattning, likställs med det Lundeberg (1998) 
kallar för det omedvetna. Lundeberg (1998) tillägger att samtidigt som den medvetna 
kontrollen ökar, hänger man sig åt inspirationen och det omedvetna. Samtidigt finns det ett 
samspel mellan det yttre och inre örat, menar Lundeberg (1998), det går att uppfatta yttre 
stimuli utan att kompromissa med det inre örats ledning. Som jag ser det är Lundebergs 
(1998) beskrivningar av balansen mellan det inre och yttre örat diffusa, saker som inte 
fungerar ihop men samtidigt fungerar ihop. Hjärnan lyser upp likt ett fyrverkeri under 
musikutövning, att knyta ihop det inre och yttre örat med hjärnan tycks vara en svår uppgift 
(Ted-ed, 2014).  
    Lejonclou och Lindberg (1997) pekar på något liknande, dikotomin av ökad koncentration 
och ökad avslappning i det de kallar ”det ideala prestationstillståndet” eller ”avslappnad 
koncentration”. I min bild finns det inget försök att hitta något liknande tillstånd, bilden visar 
snarare ett förhållningssätt i koncentrationen. Förklaringen utifrån min metafor på detta kan 
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ses som att alla delar i treenigheten har tillit till varandra, detta ser Lejonclou och Lindberg 
(1997) också som en jämn aktivering mellan vänster och höger hjärnhalva. Även om det i 
dagsläget inte är en självklar distinktion av vad som är i höger respektive vänster hjärnhalva, 
tror jag att det finns ett samspel mellan dessa ”delar” (Lewis, 2018). Högra hjärnhalvans 
kreativitet, visualisering, målprogrammering, värderingsfria observation och att leva i nuet 
kombinerat med den vänstra hjärnhalvans uppmärksamhet på detaljer, viljemässiga 
ansträngningar, analysering och utvärdering av resultat. Allt detta kombinerat kanske är 
samspelet mellan Fader, Anden och Sonens. Eftersom det krävs medvetenhet, att tro på det 
man ska åstadkomma och lita på sig själv för att nå en så kallad ”avslappnad 
koncentration” (Lejonclou & Lindberg, 1997). Lundeberg (1998) använder Björn Borg som 
exempel hur tydligt det var att hans uppmärksamhet låg i spelet och inte värderingarna. Detta 
är också en form av tillit jag refererar till, tillåter inte Fadern Sonen att göra fel kan det leda 
till att Fadern lägger sig i för mycket på bekostnad av den inre visionen. Green och Gallwey 
(1986) menar att effekten av uppmärksamheten tillåter oss att acceptera ”vad som är” detta 
ska inte konfronteras eller ändras på.  
    Deltagarna tyckte att det var svårare att höra det distinkta i vad de själva gjorde under 
gruppövningen. I intervjun beskrevs det att under enskild övning är det lättare att analysera 
vad som händer rent muskulärt, hur man håller stockarna och hör dynamik. Det är inte som att 
dessa aspekter glöms bort, utan det blir svårare att koncentrera sig på detta trots ansträngning. 
Green (2005) observerade att violinister och pianister verkar till stor del öva i sin ensamhet. 
De övar i tomma utrymmen; de måste fokusera på musiken och avskärma distraktioner. 
Liksom pianister och violinister tillhör, enligt min erfarenhet, också batterister den kategorin. 
Dock är batteristen ofta avskärmad för att inte störa andra. Därmed är batteristen van att sitta 
själv och analysera sitt spel. Den typen av gruppövning som användes i denna undersökning 
är inte vanlig i Sverige, vi har inte en stor tradition av att spela trummor tillsammans. En 
informant är aktiv i en musikkår och har stor vana att spela med andra batterister. Trots den 
vanan tyckte informanten att det var svårt att höra vad han själv gjorde under gruppövningen. 
Skillnaden från när han spelar med musikkåren är att där musicerar han med de andra 
batteristerna, de sitter inte tillsammans och övar rudimentära beståndsdelar. Informanten 
tyckte, liksom resten av deltagarna, att denna typ av övning var givande. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna var adekvata för undersökningens syfte då de var förenliga med den 
livsvärldsgrundade forskningen som bedrevs. Att bedriva livsvärldsgrundad forskning efter 
kvalitativa metoder istället för kvantitativa metoder var att föredra då den komplexa 
livsvärlden inte inbjuder till att fångas i avpersonifierade och avkontextualiserade mått 
(Bengtsson, 2005).  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    Valet att utföra en halvstrukturerad intervju, filma utförandet av gruppmomentet och föra 
egna anteckningar utgick från att de olika metoderna skulle vara varierade och känsliga nog 
att fånga upp den kvalitativa komplexiteten. Forskningen gick i linje med att ha en öppenhet 
för livsvärldens mångfacetterade komplexitet av egenskaper, betydelser och värden, och 
dimensioner som korsar varandra, likaså människans kognitioner, sinnlighet, emotioner, 
kroppslighet och socialitet.  
    Deltagarna fick i uppgift att ta med sina erfarenheter från det enskilda momentet till 
intervjun. Det är möjligt att fenomenet skulle ha blivit tydligare om de hade fört anteckningar 
samt filmat sig själva i den enskilda övningen, som i sin tur kunde ha bearbetats.  
    Övningarna uppfyllde studiens syfte för gruppen då det inte var något nytt och komplicerat 
för dem, fokus kunde därmed läggas på annat än teknikens grunder. Samtidigt kunde 
svårighetsgraden ökas för dem med hjälp av att dra upp tempot på övningarna. En grupp som 
inte är bevandrad med övningar av detta slag hade sannolikt gett ett annat utfall. 
Övningspassen i sig var inte långa, för vidare forskning skulle tiden kunna utökas för att se 
hur koncentrationen artar sig över tid. Gruppens storlek på fem inklusive mig var att föredra, 
det var lätt att kunna särskilja varje medlem och samtidigt fick jag en tydlig överblick i 
videoanalysen och intervjun. Min uppfattning är att färre medlemmar kunde ha lett till en 
fattigare empiri och att fokus riskerar att läggas på saker som inte gynnar forskningen.  
    Den halvstrukturerade intervjun var att föredra för att se in i deltagarnas livsvärld då den 
gav möjlighet att gå djupare med anpassade följdfrågor efter svaren (Kvale, 1997). Däremot 
är det svårt att avgöra om valet av gruppintervju var gynnsamt för undersökningen. Även om 
jag inte upplevde intervjun kaotisk eller okontrollerad är det inte klart om flera enskilda 
intervjuer varit mer gynnsamt för undersökningen. Förhoppningen var att få färsk empiri 
direkt efter studien, därav valet, samtidigt kan man ponera om adderad tid skulle bidra till mer 
djup av upplevelsen. Under gruppintervjun var det få tillfällen då deltagarna inte höll med 
varandra. Grupptryck skulle kunna vara en bidragande faktor till varför deltagarna höll med 
varandra i den utsträckning de gjorde. Det kan vara så att alla inte är bekväma i 
gruppsituationer. Att istället använda enskilda intervjuer skulle kunna tona ned grupptrycket 
och en enkät eliminerar grupptrycket helt. Trots denna ovisshet anser jag att det blev en väl 
fungerande metod för syftet då den öppnade upp samtalet och på så sätt möjliggjorde att fler 
saker kunde uppenbara sig. Min upplevelse är dock att mer erfarenhet av att intervjua skulle 
främja datainsamlingen, det dök nämligen upp fler frågor under bearbetningen av intervjun 
som skulle kunnat ha ställts under gruppintervjun. Deltagarna var inte informerade om att 
undersökningen gällde koncentration och det var uppenbart under intervjun. Samtalet gick 
ofta åt andra riktningar när inga specifika frågor ställdes, på så sätt resulterade intervjun i 
förutsättningslösa beskrivningar av deras upplevelser.  
    Det är lätt att anta att en videoinspelning visar verkligheten ”som den är”, men Bjørndal 
(2005) menar att man inte ska blunda för det faktum att en inspelning aldrig är en kopia av 
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verkligheten. Denna ”verklighet” låter sig inte kopieras, bara representeras. Inspelningen 
representerar endast ett begränsat urval av situationen eftersom kamerans placering och 
inställningar inte förmår att registrera hela verkligheten. Bilden kan zoomas in eller placeras 
för en distanserad bild som antingen får med en persons mimik eller samspelet mellan 
människor. För denna undersökning ansåg jag att en distanserad bild som fångar hela gruppen 
var tillräckligt täckande för att se deltagarnas samspel. Kameran var dessutom inte så pass 
långt bort att man inte kunde se personernas ansiktsuttryck. Ett alternativ skulle kunna vara att 
använda flera kameror, en som får med hela gruppen och en kamera för varje deltagares 
ansikte. Detta är dock väldigt resurskrävande och kan påverka situationen negativt. Bjørndal 
(2005) anser ändå, trots dessa kritiska synpunkter, att bildinspelningar ändå är den mest 
komplexa och noggranna formen för att registrera verkligheten i situationer som denna 
undersökning. Beroende på hur pass känslig situationen är kan en kamera skapa oro hos 
deltagarna om att få sina brister och svagheter avslöjade. Som observatör är det viktigt att 
informera om etiska frågor och se till att det inte finns några oklarheter kring själva 
inspelningen och hur den ska användas (Bjørndal, 2005), vilket gjordes för denna 
undersökning, det var dock en stel atmosfär till en början under gruppmomentet. Lejonclou 
och Lindberg (1997) menar att ”lite snack kan få elever att bli avslappnade”, även Igoe (2010) 
använder sig av småprat för att få gruppen att slappna av. Deltagarna berättade dock under 
intervjun att de inte kände sig nervösa över situationen då de var bekanta och kände sig trygga 
med varandra. Så småningom brukar man glömma att kameran är där (Bjørndal, 2005). Min 
tolkning är att kameran inte påverkade situationen negativt i något större avseende.  
    Då bearbetning av empiriskt material alltid medför selektion användes forskningsfrågan 
”Hur koncentration visar sig” för att avgöra vad som var relevant, väsentligt och intressant att 
lyfta fram (Bengtsson, 2005). Med hjälp av de tre icke-reduktionistiska metoderna: 
loggboken, intervjun och videoinspelningen, visade det sig en mängd saker som metoderna 
också kunde göra rättvisa för. Struktureringen av empirin gick också i linje med detta som i 
sin tur förtydligade koncentrationens olika egenskaper utifrån syftet. Den begripliga och 
språkliga bearbetningen följde varsamt och fixerade koncentrationens komplexitet, 
sammanhang och sammanflätningar efter min egna förmåga (Bengtsson, 2005). Att slå av och 
på min tidigare kunskap om koncentration resulterade i nya tankegångar och en djupare 
förståelse av fenomenet och dess funktion. Allt detta utfördes på egen hand, men man skulle 
kunna bjuda in andra personer i reflektionsprocessen för att eventuellt få en mer djupgående 
och fylligare reflektion (Bjørndal, 2005). 
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6.3 Pedagogiska implikationer 
 
Min och deltagarnas upplevelse var att gruppövningen var roligare och som jag diskuterade i 
detta kapitel finns det flera gynnsamma aspekter av denna typ av övning. Som ledare för 
övningen blir dennes roll likt en personlig tränare, övningarna läggs upp efter en tydlig mall 
som ger utrymme för improvisation efter gruppens behov. En lärare, enligt min uppfattning, 
har stor möjlighet att sprida entusiasm och inspiration till sina elever vilket detta forum kan 
göra att en del ”tråkiga” monotona övningar kan övas på mycket längre. Viktigt att ha en 
tydlig riktning, medvetandegöra vad och varför något ska göras, som i sin tur kan producera 
de resultat som eftersträvas (Green & Gallwey, 1986; Lejonclou & Lindberg, 1997). Det är 
inget nytt att börja sitt övningspass med enklare övningar, något som jag gör med alla min 
elever då jag tror att det bland annat bygger självförtroendet. Detta kan enligt denna studie 
också fungera som en slags ”meditation” som en av informanterna uttryckte för att komma in 
i en koncentrerad sinnesstämning. Lejonclou och Lindberg (1997) menar att avspänning ökar 
koncentrationen och Persson (1996) hänvisar till autogen träning vilket fungerar som en 
systematisk avslappningsmetod. Avslappningen används som en mental målprogrammering 
vilket kan öka sina elevers koncentration (Lejonclou & Lindberg, 1997).  
    Under övning, menade en informant, är det viktigt att man har kapacitet nog att övningarna 
utförs på rätt sätt. Med en lärare som ett extra par ögon kan användas för att till exempel 
säkerställa att övningarna inte automatiseras fel.  
    Konceptet att använda sig av distraktioner under övningen fann jag intressant och kommer 
vilja vidareutveckla detta. Flera källor visar att detta kan gynna förmågan att kanalisera 
uppmärksamheten och stärka uthålligheten samt lära sig hantera ironiska processer (Green, 
2005; Jansson, 2005; Wegner, 1994). Det är viktigt att eleven har automatiserat in de 
rudimentära övningarna innan distraktioner används som motstånd för att stärka dennes 
koncentrationsförmåga.  
    Nervositet kan bli en distraktion som vi alla någon gång har upplevt, för att utrusta eleven 
för sådana situationer borde fler tillfällen som uppspel eller ”låtsas-provspelningar” sättas 
upp. Det går att träna sin uppmärksamhet menar Green och Gallwey (1986) så fokuset 
medvetet riktas någon annanstans. Fler strategier för detta skulle behöva utarbetas.  
    Att spänningar kan skapa problem under musicerandet är inget nytt men det är värt att 
trycka på att det kan påverka koncentrationen negativt. Slagverk är lätt att observera visuellt 
och blir elevens rörelser överdrivna eller oorganiska kan detta vara en indikation på att eleven 
har tappat koncentrationen. Se då över om hur eleven sitter som skapar spänningar.  
    För att skapa tillit är det viktigt att eleven får spela fel, uppmärksamheten ska vara i spelet 
och inte i värderingarna av det (Lundeberg, 1998). Det finns tillfällen när saker bara ska 
accepteras för ”vad det är” annars kan uppmärksamheten bli bekostnad av den inre visionen 
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(Green & Gallwey, 1986). Eleven kan i sin tur sedan lära sig hantera detta kravlösa spelande 
på sin övningskammare.  
    Liknelsen av treenigheten kan eventuellt fungera som metod för att få eleven att fundera 
vad som händer inombords. Det är inte säkert alla kan applicera denna bild i sitt musicerande 
men den kanske kan väcka tankar.  
    Jag tror inte att gruppövning ska ersätta den enskilda övningen, de kan komplettera 
varandra. I den enskilda övningen kan koncentrationen läggas på att ostört lära in motoriska 
rörelser (Lejonclou & Lindberg 1997), höra hur jämna slagen är, analysera av vad som händer 
i musklerna, se hur trumstockarna ska hållas och automatisera detta. Med hjälp av 
gruppövningen kan dessa delar jobbas på för att träna sin delade uppmärksamhet, alltså i 
kontexten av att hålla uppmärksamheten från distraktioner och hantera ironiska processer 
(Green, 2005; Wagner, 1994). Enligt deltagarna kan gruppövningen sätta mål och riktning 
med övningarna vilket även kan stärka uthålligheten att fortsätta med samma övning en längre 
period, dessutom vandrade inte tankarna lika mycket under gruppövningen. Värt att lyfta är 
också att välja utmanande, tydliga och varierade övningar i övningsrutinen kan gynna 
koncentrationen. Tempot kan givetvis påverka hur pass utmanande en övning är. Utan 
koncentration är det ingen mening att öva, det är grunden och är avgörande för hur vi 
presterar (Duvner, 1998; Jansson, 2005; Wired, 2018). Är målet med övningen att spela 
okoncentrerat går det förvisso att öva okoncentrerat. 

6.4 Vidare forskning 
 
För vidare forskning skulle liknande livsvärldsgrundad forskning bedrivas för att se om andra 
personer får liknande resultat gällande koncentration. En kvalitativ metod som inte användes i 
denna studie var enkätundersökning, för att kunna se fenomenet från fler perspektiv kan detta 
vara ett alternativ. Metoder som Jansson (2005) använde för att mäta koncentration med hjälp 
av EKG och TAIS kan ge en annan vinkling av fenomenet. Liksom att filma utförande eller 
scanna hjärnan sätter bara Sonen under observation, metoder för att se hur Fadern 
(medvetandet) övar eller hur Anden (det omedvetna) fungerar skulle kunna arbetas fram. Min 
hypotes är att det finns mer att hitta inom fenomenologin för att bedriva effektivare 
livsvärldsgrundande forskning kring detta fenomen. Även Csíkszentmihályi (1992) menar att 
forskning på medvetandet bör göras utifrån fenomenologin baserad på informationsteorin. Det 
är fördelaktigt att beskriva medvetandet utifrån upplevelser än de anatomiska strukturer, 
neurokemiska processer eller omedvetna avsikter som möjliggör medvetandets händelser 
(Csíkszentmihályi, 1992). Naturligtvis är det som händer i sinnet resultat av neurokemiska 
förändringar i centrala nervsystemet men fenomenologin förutsätter att en mental händelse 
kan förstås bäst om den betraktas precis så som den upplevs snarare än genom den 
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specialiserade optiken hos en viss disciplin (Csíkszentmihályi, 1992).  
    Forskning kring denna treenighet som kom upp i studien, om den ens går att implementera 
på andra personer och andra situationer skulle för egen del vara intressant.  
    Övningsupplägget för denna studie var 16 minuter långt, studier för övning som fortsätter 
över en timme eller mer skulle vara intressant att se vad detta skulle ge för resultat. Även 
mängden övningar, vad händer om färre övningar utförs eller många fler? Hur påverkar det 
koncentrationen?  
    Deltagarna i denna studie var bevandrade med denna typ av övning, en grupp med personer 
som inte behärskar övningarna avsedda för studien, hur skulle det påverka deras 
koncentration?  
    Både Lundeberg (1998) och Persson (1996) menar att nervositet kan skapas ur konkurrens. 
Livsvärldsgrundade forskningsstudier med upplägg för att se hur nervositet eller konkurrens 
påverkar övandet kan vara av nytta. Även hur nervositet distraherar under provspelningar då 
detta är något många musiker är ängsliga inför. Denna typ av forskning kan ge elever verktyg 
att hantera kommande situationer i musiklivet.  
    Allt i denna studie utfördes på egen hand, att bjuda in andra personer i reflektionsprocessen 
kan resultera med en mer djupgående och fylligare reflektion (Bjørndal, 2005). 

6.5 Slutsats 
Fenomenologin visade sig vara ett adekvat sätt för att studera medvetandet. Undersökningen 
har gett mig mer förståelse hur koncentration kan se ut och hur den fungerar under enskild 
övning och gruppövning. Tidigare forskning och denna studie pekar på att det hela tiden finns 
en pågående kommunikation inom oss där koncentrationen har en avgörande roll. Bilden av 
treenigheten kanske bara är applicerbar för mig, men för egen del skulle djupare studier kring 
denna illustration vara av intresse. Flera saker uppkom under videoinspelningen som 
distraktioner vilka kan ha en direkt påverkan på koncentrationen. Under intervjun kom det 
även upp tillvägagångssätt som gynnar koncentrationen och hur distraktioner kan användas 
för att stärka koncentrationen. Studien kommer sannolikt att medföra pedagogiska 
konsekvenser för min framtida övning och didaktik. Den ger inte anspråk på att vara en 
objektiv förklaring utifrån vad som händer i hjärnan, men jag hoppas att andra också kan dra 
nytta av metaforen. 
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