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Förord 
I den här studien får du följa med på en resa genom mitt inre landskap på jakt efter 
lärprocessen. Min huvudfråga har varit: Vad är det som gynnar det goda lärandet? 
Jag har valt studera min egen lärprocess dels för att verkligen kunna gå på djupet i 
undersökningen av en lärprocess men också för att jag tycker det verkar intressant 
att få reda på mer om hur jag själv lär mig.  
 
Studien bygger till stor del på introspektion1 men även en omfattande empiri i form av 
videoupptagningar och skriftlig dokumentation. Att hitta ett förhållningssätt till hur jag 
kan analysera mig själv har varit en stor del av utmaningen för mig i denna studie 
och många gånger har det varit en verklig prövning. Jag kan så här i efterhand bli 
blyg över vissa formuleringar och att jag så öppet lämnar ut mig själv och mitt inre. 
Anledningen till att jag ändå låter det vara så är att jag tror att jag inte är ensam om 
att tänka och känna som jag gör och hoppas att många kan känna igen sig och bli 
stärkta av att läsa min uppsats. 
 
Lärandet är inte bara en process, utan ett komplext samspel av många faktorer och 
skeenden som kan se olika ut från gång till gång. Arbetet med studien har resulterat i 
att jag blivit mer medveten om min lärprocess och mer uppmärksam på signaler som 
talar om för mig vad jag har för behov i lärsituationen.  
 
Jag vill tacka min handledare Ambjörn Hugardt som givit mig ovärderlig hjälp i detta 
arbete och ständigt uppmuntrat mig gå vidare trots motgångar och många 
misslyckade försök. Tack Viveka Hellström som bidragit med sitt perspektiv till denna 
studie och Helle Axel-Nilsson, för allt jag lärt mig tillsammans med dig. Jag vill också 
tacka min underbara pojkvän Daniel Wejdin för tålamod och alla goda middagar, som 
gjort det praktiskt möjligt för mig att färdigställa detta arbete. Tack mina kära vänner 
Stefan Stone, Bodil Rummelhoff och Uffe Ahlberg som korrekturläst mitt arbete och 
bidragit med många fina förslag. Tack också till Karin Widerberg, författare till boken 
Kvalitativ forskning i praktiken, för många kloka ord och praktisk vägledning.   
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 eller en kontext. I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten 

 och omvänt. All förståelse förutsätter och bygger på någon typ av förförståelse; 
glasögon, referensram, teori eller liknade. Varje tolkning föregås av vissa 

förväntningar eller förutfattade meningar. 
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1 att titta inuti sig själv 
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1. INLEDNING  
Jag har så länge jag kan minnas haft ett stort intresse för lärande och började redan 
på lågstadiet lämna förslag på hur man skulle kunna förbättra skolan och underlätta 
för elevers lärande. Trots att detta sällan mottogs med entusiasm har jag sett flera av 
mina förslag genomförda med gott resultat nu på senare år. T.ex. tyckte jag redan i 
trean det var fånigt att lektionen skulle ta slut fastän man var mitt uppe i en intressant 
uppgift och gjorde upp ett förslag på ett nytt schema där man jobbade i längre pass 
och kunde ta paus när man ville, vilket man i alla fall på vissa skolor, idag genomfört 
med ett schemalöst system där varje elev har en bok där man fyller i hur långt man 
kommit i olika ämnen.  
 
Det visade sig tidigt att jag hade fallenhet för att undervisa och jag hade flera tillfällen 
att praktisera detta. I skidbacken hittade jag nybörjare som efter en rova spridit ut sin 
utrustning över hela nedfarten. Lugnt hjälpte jag dem få på sig skidor, stavar och 
mössa och guidade dem sedan i säkerhet ned för backen. Jag bistod min mamma på 
svampkurser och hjälpte deltagarna förstå hur de själva kunde kategorisera och slå 
upp svamparna i boken. Mina pedagogiska insatser mottogs där med större intresse 
än mina förslag på förbättringar i skolan, vilket kanske är en av anledningarna till att 
jag än idag tycker det är så spännande att undervisa.  

1.1.1. Hur mycket kan vi lära?  
Barns förmåga att lära sig snabbt fascinerar mig och jag har ofta undrat om vi alla 
bär denna kapacitet att lära inom oss. Påståenden som ”vi använder bara ca 10 % av 
hjärnans kapacitet” triggar mig och får mig genast vilja använda mer av min 
hjärnkapacitet. Många böcker och artiklar som handlar om studieteknik och 
”superlärande” tipsar om knep för att förbättra förmågan att minnas och associera. 
Ostrander (1997) menar att man genom att knyta det man vill lära sig till olika 
sinnesintryck kan man lättare komma ihåg det. Man använder t.ex. bilder, dofter, 
musik mm och skapar på så sätt en upplevelsebar kunskap som ingår i ett 
sammanhang. Av detta påminns jag om hur ofta jag mött barn som associerar nya 
saker till sina egna liv och tidigare personliga upplevelser. För att komma åt min 
optimala lärkapacitet har jag ibland undrat om det skulle kunna vara så ”enkelt” som 
att relatera allt jag upplever, information, sinnesförnimmelser, etc. till hela min 
person. Att helt enkelt tillåta mig vara det som Bjørkvold (1991) i sin beskrivning av 
barnets kultur kallar innerlig, känslig, känslomässig, föränderlig, kreativ och i rörelse 
och jag undrar om det kan vara så att den vuxenkultur jag lever i hämmar min 
lärförmåga genom sin norm att jag som vuxen istället ska vara rationell, formell, 
distanserad, förnuftig och statisk? Eller håller denna syn på hur vuxna ”ska vara” på 
att förändras? 

1.1.2. Helle  
Om du inte redan är bekant med Helle Axel-Nilsson, lärare i bl.a. kroppskännedom 
och ergonomi vid Kungliga Musikhögskolan, kommer du att få stifta nära bekantskap 
med henne om du finner denna studie så pass intressant att du läser vidare. Hon har 
gjort ett stort intryck på mig och på många sätt spelat en huvudroll i mitt utforskande 
av lärande under en lång tid.  
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1.2. Bakgrund 
När jag gick mitt tredje år på Kungl. musikhögskolan hade jag förmånen att kunna 
lägga tillvalspoäng på en kurs i ergonomi och rörelse för Helle Axel-Nilsson. Eftersom 
detta var en ny kurs och jag var den enda deltagaren hade vi i stort sett fria händer 
att utforma kursen efter våra egna önskemål. Helle lät mig fritt önska vad jag ville 
göra på kursen och även formulera målen för undervisningen. Resultatet blev en kurs 
i ”att bli ett med rörelsen” som vi byggde upp kring dansimprovisation och övningar 
där vi praktiskt tillämpade den ergonomi som Helle undervisar i. På så sätt har jag 
både fått en användbar metod som jag använder i mitt yrke som rytmik/harppedagog 
och utvecklat mitt konstnärliga utövande av dans och musik. 
 
Resultatet av kursen var så omfattande att jag än idag häpnar över hur mycket jag 
faktiskt lärde mig då. Eftersom vi redan från första lektionen bestämt oss för att 
dokumentera kursen finns det videoklipp bevarade från varje lektion. Förutom detta 
finns anteckningar och brev från tiden då Helle och jag träffades för att genomföra 
dessa lektioner bevarade, vilket i sin helhet utgör ett rikt och omfattande material.  
 
Examensarbetet blev en möjlighet för mig titta närmare på någonting som jag länge 
velat undersöka, nämligen min egen lärprocess och det goda lärandet2. Jag har valt 
att titta på den process som lärandet var i just den kurs med Helle som vi 
genomförde 2004-2005 och ur dessa goda exempel hoppas jag kunna finna svar på 
hur min lärprocess och det goda lärandet kan se ut för mig. Somliga har undrat om 
jag också kommer jämföra med ”dåliga” lärprocesser. I den här studien har jag dock 
gjort valet att enbart ägna mig åt den goda processen och åt det som hände under 
kursen med Helle. På så sätt hoppas jag kunna undvika att studien sväller ut och blir 
ohanterlig, så att jag istället kan ägna mig åt en djupdykning i den goda processen. 
Det är också min önskan att de resultat som framkommer inte bara ska vara 
intressanta för mig själv, utan också kunna ha relevans för en utomstående läsare. 
Oavsett om du kommer känna igen dig eller inte i min studie hoppas jag åtminstone 
att du får en underhållande läsning.  
 

                                                
2 Med det goda lärandet menar jag den konstruktiva process som lärandet kan vara och kännetecknas 
av att eleven trivs i lärsituationen, att lärande sker och att kunskapen blir bestående. 
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1.2.1. Närvaro  
På Helle Axel-Nilssons kurser i kroppskännedom kom jag i kontakt med begreppet 
närvaro. Där upptäckte jag att jag kan välja mellan att vara närvarande (mentalt, 
känslomässigt och andligt) eller att låta tankarna vandra iväg och bli frånvarande. På 
kurserna har vi även aktivt tränat oss i att vara närvarande under längre perioder och 
även bli uppmärksamma på när separation uppstår mellan tanke och kropp. I 
upplevelsen av den här närvaron som jag talar om har jag även påtagligt kunnat 
känna att jag får tillgång till mer av min kraft och styrka och det har varit en mycket 
positiv upplevelse för mig. Det är en kreativ och aktiv levnadskraft som fyller mig 
motivation för den uppgift som jag håller på med. Träningen i att vara närvarande är 
något som fortsatt genom hela den kurs med Helle som ligger till grund för min 
undersökning i den här studien och utgjorde ett fundament för alla övningar som vi 
använde oss av. Min förmåga till närvaro som denna träning gett mig har jag även 
kunnat använda mig av på andra lektioner och märkt att det har förbättrat min 
lärförmåga.  
 
För att ytterligare klargöra begreppet närvaro väljer jag här att göra en uppdelning av 
människan i en ”fysisk kropp” som vi normalt kan se och ett ”mentalt jag” som vi 
normalt inte kan se. För att förklara varför den här uppdelningen är relevant tar jag 
följande exempel som jag hoppas du ska kunna relatera till:  
Även om vi med vår fysiska kropp befinner oss i ett rum kan vi låta tankarna vandra 
iväg till andra platser och situationer. Det är tämligen lätt hänt, då man fördjupar sig i 
någon bok med målande beskrivningar av landskap eller dylikt. Somliga hör då inte 
längre vad som pågår runtomkring utan är, vad jag kallar, frånvarande. T.ex. någon 
med normalgod hörsel är försjunken i en bok och hör inte att telefonen ringer. 
Motsatsen till denna frånvaro är när kroppen och det mentala jaget är på samma 
plats och är upptagna av samma aktivitet som när vi t.ex. åker skidor, spelar musik 
eller gör något annat som utmanar oss och på så sätt kräver hela vår 
uppmärksamhet.  
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1.2.2. Upprätt! 
Det unika i Helles sätt att jobba med närvaro är att hon har en handgriplig metod som 
gör att man kan ”mäta” huruvida en person befinner sig i närvaro eller inte. När man 
befinner sig i närvaro strukturerar sig kroppen på ett dynamiskt sätt och blir 
stark/stabil/hållbar vilket Helle kallar för ”upprätt”. Detta är en kunskap som Helle lärt 
av Tim Finucane och finns att läsa om i hans bok den sammanhållna människan 
(1998). Tim är bland annat aikido3lärare och har i sin tur hämtat denna kunskap från 
orienten.  
 
När Helle lär ut ”upprätt” visar hon hur man själv kan upptäcka detta fenomen genom 
att rikta uppmärksamheten på olika saker. Sedan ”testar” hon detta genom att med 
sin hand pröva om man ”håller” (hon försöker putta omkull en genom att buffa på en 
med handen). Om man inte är upprätt så kan hon lätt knuffa omkull en men om man 
är upprätt och närvarande går man nästan inte att rubba. Man får naturligtvis ta viss 
hänsyn till kroppstyngd och styrka men det blir ändå tydligt för alla när man är upprätt 
och när man inte är det. Helles undervisning lockar till många glada tillrop och 
munterheter när små späda individer plötsligt får tillgång till oanade krafter.   
 
I kursen som jag i denna studie undersöker har detta moment, alltså att testa 
närvaron/upprättheten, ingått som en integrerad del av undervisningen. I och med att 
vi båda omfattar denna kunskap har det varit ett enkelt mätinstrument att ta till för att 
tydliggöra skeenden och tillstånd. 
 

1.2.3. Bodil Rummelhoff 
En annan person vars kunskaper betytt mycket för min förförståelse av hur lärande 
går till är Bodil Rummelhoff som utvecklat metoden Learn to Learn vilket är ett 
arbetssätt för att förstå och lära sig hur man lär sig. Hennes metod är en 
vidareutveckling av Alexanderteknik och LearningMethods™ 4 och bygger på hur 
man genom att ställa frågor kan förstå sig själv och hur man fungerar, inte bara i 
lärprocessen utan i alla andra situationer och utmaningar som livet erbjuder. 
Eftersom både Helle och jag tagit lektioner av Bodil var det naturligt för oss att även 
integrera denna kunskap i vår kurs.  
 
Våra kunskaper i Learn to Learn avspeglar sig bl.a. i vårt tillvägagångssätt och vår 
noggranna metod. Att utföra experiment som vi sedan analyserar genom att först ta 
reda på om vi verkligen gjort övningen enligt den givna instruktionen och sedan 
reflektera kring resultatet är viktiga delar i Bodils metod.  
 

                                                
3 Japansk stridskonst som inriktar sig på självförsvar. Det tex finns inga attacktekniker inom aikido och 
därför finns det inte heller några tävlingar inom denna konst.  
4 Utvecklat av David Gorman som gjort upptäckter om hur vårt nervsystem fungerar och författat flera 
böcker bl a en omfattande anatomi som bygger på den levande människokroppen och kroppen i 
rörelse.  
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1.3. Kvalitativ forskning - kvalitativa metoder  
Den studie jag bedrivit kan räknas till det kvalitativa forskningsområdet då jag 
intresserar mig för vad och varför något händer och ägnar mindre uppmärksamhet åt 
den statistiska aspekten av fenomenet. Kvalitativ forskning ligger ofta eller ska jag 
säga borde ofta, ligga till grund för kvantitativ forskning eftersom det ur ett 
vetenskapligt perspektiv kan sägas vara viktigt att kartlägga vad vi mäter innan vi 
mäter det. Kvalitativ forskning bygger ofta på observationer – t.ex. att studera 
agerande och språkligt uttryck, och intervjuer – som innebära att i samtalsform få 
fram andras muntliga uppgifter, berättelser och förståelser. 
 
I denna studie har jag forskat på mig själv och min egen lärprocess. Jag har tyvärr 
inte kunnat hitta några tidigare studier där man gått tillväga så som jag gjort, utan det 
vanligaste är att man använder något annat eller någon annan som forskningsobjekt. 
På sätt och vis kan man säga att jag genom mitt val av undersökningsområde ställs 
inför samma problem som den samhällsvetenskapliga forskningen står inför, 
nämligen att jag själv är en del av det som jag undersöker. Detta har jag löst genom 
att på ett teoretiskt plan dela upp mig själv i det som min handledare kallar för 
Ismahni 1 och Ismahni 2, där Ismahni 1 är den som upplever och lär sig medan 
Ismahni 2 betraktar det hela och ställer frågor till Ismahni 1.  
 
Kvalitativ forskning handlar ofta om att utforska okänd mark, undersöka ett nytt 
område eller utforska någonting känt fast på ett nytt sätt – att explorera – och på så 
sätt skapa ny kunskap (Widerberg 2002). Att få möjlighet att gräva i sitt inre och 
pröva om det man trott på verkligen stämmer, att få ifrågasätta, utforska och 
upptäcka ny kunskap, är en fantastisk resa som jag önskar att alla människor som vill 
ska få möjlighet att göra!  
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2. STUDIENS SYFTE 
Jag vill undersöka hur min lärprocess ser ut när jag lär mig musik/dans/rörelse, 
kartlägga de inre och yttre faktorer som påverkar mitt lärande och dra relevanta 
slutsatser kring den process som lärandet är i dessa situationer.  
Studiens syfte är även att utifrån undersökningens resultat och den litteratur jag 
tillägnat mig i samband med mina efterforskningar försöka beskriva en optimal 
lärmetod som kan fungera när jag lär mig musik/dans/rörelse.  
 

2.1. Mitt mål 
Jag vill förstå min lärprocess och mina specifika behov i en lärsituation för att 
underlätta mitt eget lärande och även, för att bli en bättre pedagog genom ökad 
förståelse för hur en lärprocess kan se ut och för att kunna förstå andra människors 
behov i lärsituationen.  
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3. METODOLOGI 
Att välja metod kan tyckas som en enkel sak och därför är mer eller mindre självklart. 
Det är bra om det verkar så för det betyder att jag varit tydlig i min skrift, men faktum 
är att valet av metod varit ett av de svåraste momenten i den här lärprocessen (att 
lära sig skriva en uppsatts) och att jag p g a detta suttit fast i nästan ett halv år. 
Nåväl… 
 
När man skriver en uppsatts är kanske det vanligaste att man utgår från en fråga och 
sedan beger sig ut i världen för att söka svaret på detta, kort sagt man gör en 
undersökning. Detta ger en empiri i form av t ex enkätsvar, observationer eller 
intervjuer som man sedan analyserar. I mitt fall förhöll det sig lite annorlunda 
eftersom jag redan förfogande över en empiri för min studie. Jag hade tillgång till ett 
rikt material bestående av videofilmer, anteckningar, brev och dagboksblad från en 
kurs i rytmik och ergonomi som jag tidigare haft tillsammans med Helle Axel-Nilsson 
och som jag ville undersöka. Frågan var bara, Hur?  
 
Från början tänkte jag ställa upp en rad faktorer som skulle kunnat påverka min 
lärprocess och sedan jämföra detta med min empiri. Faktorerna skulle jag kunna få 
fram ur litteratur, genom att intervjua andra människor intervjuer samt från en 
undersökning om vad olika personer anser främjar lärande och som jag genomfört 
något år tidigare. Denna metod hade kunnat leda fram till att jag i slutet av denna 
uppsatts fått fram en lista på faktorer som i olika utsträckning påverkar min 
lärprocess positivt eller negativt. Studien hade haft viss förankring i omvärlden 
genom att faktorerna framkommit genom litteratur och intervjuer med utomstående. 
Men hade resultatet varit värdefullt och användbart för mig? Hade det verkligen 
svarat på min fråga om hur jag blir expert på mitt eget lärande?  
 
Jag hade också kunnat be andra människor, kanske till och med mina lärare, ta del 
av min empiri och sedan t ex intervjua dem om vad de kan se av min lärprocess i 
materialet och på så sätt få reda på viktig information.  
 
Idag med facit i hand tänker jag att om jag valt att titta på min lärprocess utifrån givna 
kriterier hade jag kanske missat själva processen och mycket av den information om 
min lärprocess som redan fanns inom mig. Jag förstår inte heller varför det skulle 
vara mer värdefullt att låta andra studera mitt material än att jag skulle göra det själv. 
Av alla människor på jorden måste väl ändå jag vara den som kan titta djupast in i 
mig själv för att förstå min egen lärprocess. Dessutom är jag av ideologiska principer 
emot att någon utomstående skulle besitta svar som jag anser finns inom mig. Jag 
sökte därför efter en metod som på ett tydligt sätt skulle tillåta mig att granska mitt 
material utifrån mig själv.  
 
Så fick jag höra talas om att man inom kvalitativ forskning ibland använder något 
som brukar kallas ”Grounded theory”. Den innebär att man tittar på materialet och 
ställer sig frågan ”Vad ser jag?”. Man sorterar det som framkommer genom detta 
observerande och så småningom ”uppstår” kategorier. När man sedan i sitt material 
hittar nya saker som inte passar in i de tidigare kategorierna tvingas man ompröva 
och bilda nya kategorier. Denna metod har i förlängningen potential att avslöja 
samband man inte såg från början och leder allt eftersom (förhoppningsvis) till att ny 
kunskap bildas. Fördelen och utmaningen med denna metod är att man inte på 
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förhand vet vad studien kommer att ge utan att man låter materialet framträda och 
visa sig.  
 
När man väljer att på detta sätt studera och kategorisera ett material kan det till en 
början tendera till att endast återspegla ens egen förförståelse. Genom att man tittar 
på materialet med sig själv menar somliga att det är svårt att se något nytt. Denna 
kritik är berättigad och kvaliteten på studien är till stor del beroende av forskarens 
förmåga att öppna sig för nya insikter, se och tänka på ett nytt sätt. Ju längre man 
tränger in i ett material, desto större möjlighet har man att upptäcka nya 
kategoriseringar och se nya samband. När man enträget fortsätter denna 
djupdykning beskriver en av mina föregångare att ”det är som att komma igenom en 
vägg och man når till målet - den nya kunskapen”. Detta verkade för mig som en 
spännande utmaning! 
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3.1. Metod 
Eftersom min empiri är så omfattande kommer detta även att återspegla sig i 
beskrivningen av de metoder jag använt. Här kommer jag nu att ge dig en inblick i 
hur jag resonerat och vilka frågor jag ställts inför.  

3.1.1. Hur undersöker man en lärprocess? 
En process kan beskrivas som ett händelseförlopp över en bestämd tid med ett 
resultat som har viss kvalitet/kvantitet och som påverkas av yttre och inre faktorer 
(fritt efter Wikipedia). När jag nu vill undersöka min lärprocess tänker jag mig att jag 
bör inkludera ovan nämnda aspekter av processen, men att beskriva 
händelseförloppet i en lärprocess är inte helt okomplicerat eftersom själva lärandet 
antas äga rum inuti individen och på så vis är dolt för den som vill beskriva det.  
  
Det jag däremot lättare kan beskriva är det yttre händelseförloppet nämligen kursen 
där lärandet ägt rum inklusive tidsaspekten (bilaga I.). Det är också nödvändigt att ha 
med en beskrivning av vilken förändring processen inneburit, dvs. vad jag lärt mig 
(bilaga II.). Sedan kommer vi till en knivig sak, nämligen undersöka vad och vilka 
faktorer som påverkat lärprocessen (detta får behandlas i ett särskilt avsnitt).  
  
I och med att jag noggrant undersöker dessa tre; kursbeskrivning, beskrivning av vad 
jag har lärt mig och de faktorer som påverkat lärprocessen, tänker jag mig att jag ska 
kunna göra en beskrivning av själva lärprocessen.  

3.1.2. Hur kan jag få fram de faktorer som påverkat mitt lärande?  
När jag studerar mitt material vill jag få fram sådant som varit viktigt för lärprocessen. 
Jag är också nyfiken på om det kan finnas några viktiga vändpunkter eller händelser 
som inneburit en tydlig förändring. Min erfarenhet av lärprocesser är att de ofta 
upplevs som någonting som sker stegvis och i etapper och inte så ofta som en jämn 
progression. När jag studerar mitt material kommer jag ställa mig frågor som:  
 

• Vad framträder i detta material?  
• Finns det några tydliga vändpunkter eller viktiga händelser som går att 

beskriva?  
 
På så sätt hoppas jag få fram viktiga och avgörande moment i min lärprocess. När 
jag sedan tittar på dessa moment i detalj vill jag undersöka 
 

• Vilka faktorer var avgörande för just det här momentet? 
• Vad har lett fram till detta avgörande moment? 
• Vilken förändring har detta moment inneburit? 
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3.2. Empiri 
Det material som ligger till grund för denna undersökning är; en beskrivning av den 
kurs i ergometodik som jag gått för Helle (bilaga I.), en kvalitativ beskrivning av det 
jag lärt mig under kursen med Helle (bilaga II.), en undersökning bland KMH´s lärare 
och studenter angående god lärmiljö, samt dokumentation från kursen i form av 
videoband, anteckningar och dagboksanteckning (bilaga III.). Jag kommer nu gå 
igenom på vilket sätt jag tänker använda delar av denna empiri i min undersökning. 
  

3.2.1. Mina upplevelser 
På vilket sätt kan jag använda mina upplevelser som en källa till information om min 
lärprocess? Hur vet jag att mina upplevelser verkligen är mina upplevelser och inte 
någonting som jag bara hittar på? Och framför allt hur ska en läsare av denna studie 
kunna veta det? Jag för min egen del vet att jag kommer beskriva mina upplevelser 
på ett så sanningsenligt och noggrant sätt som jag överhuvudtaget förmår. Det finns 
ingenting som jag vill undanhålla från att granskas utan jag drivs av en stark 
nyfikenhet av att utforska mitt inre och beskriva det jag upplever. Men jag vill inte 
utesluta att det kan finnas psykologiska funktioner som hindrar mig från att få tillgång 
till allt som mitt inre innehåller och även andra funktioner som kanske förändrar 
minnen och gör att jag glömmer ett och annat (C.G. Jung, 1967). Därför kan jag ändå 
inte vara helt säker på att jag, även då jag beskriver mina upplevelser på ett så 
sanningsenligt och noggrant sätt jag förmår, inte missar eller utelämnar viktiga delar 
av information.  
 
Skulle jag på något sätt kunna få mer värdefull information om mina upplevelser, än 
den som jag finner i mitt inre? Eller skulle det kunna finnas en objektiv/universell 
sanning som min beskrivning av mina upplevelser skulle kunna jämföras mot för att 
undersöka om de verkligen är sanna? Sören Kierkegaard (1813  - 1855) menade att 
det inte finns någon sådan sanning och att alla försök att finna någon sanning som 
gäller för alla människor är fåfängliga men att det gäller för varje människa att finna 
sin egen sanning. Även om herr Kierkegaard skulle ha fel i just detta avseende och 
det finns en objektiv sanning är det ändå tvivelaktigt om den objektiva sanningen 
skulle vara mer värdefull än min egen beskrivning av mina upplevelser i detta 
sammanhang, eftersom jag i denna studie enbart studerar min egen lärprocess. Mot 
bakgrund av allt detta, och mer därtill (se referenslistan), anser jag att min 
beskrivning av mina upplevelser, trots allt har ett värde och kommer att vara en 
pålitlig källa till information om min lärprocess på så sätt att min beskrivning är en 
sanning, nämligen min egen och därför värd att studera. Jag kommer därför referera 
till mina upplevelser som en källa till information om min lärprocess.  
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3.2.2. Videoband – På vilket sätt skulle man kunna få ut viktig 
information om min lärprocess ur videobanden?  

Genom att studera videobanden hoppas jag kunna få fram viktig information om min 
lärprocess. Att kunna se hur jag agerat i lärsituationen och hur Helle förhållit sig till 
mig och till sin lärarroll är viktigt för att förstå hur jag lär mig, varför jag ibland lär mig 
mer och ibland mindre, vilka mina behov är i en lärsituation och på vilket sätt dessa 
behov tillgodoses.  
 
Jag är väl medveten om att sådana observationer och hur de uttolkas är helt 
beroende av mig som forskare5 och min förförståelse. Jag kommer därför noggrant 
diskutera vad jag ser och hur jag drar mina slutsatser så att var och en själv kan följa 
med i mitt resonemang och utifrån det dra sina egna slutsatser. En viktig del i 
tolkningen av videobanden blir alltså att klargöra min egen förförståelse och enligt 
vilka kriterier jag gör mina bedömningar. 
 
Videobanden har även sitt självklara värde då de hjälper mig minnas vad vi gjort 
under kursen, hur Helle undervisat mig både i improvisationer, övningar och samtal, 
och att jag genom att se på dessa videoband får tillgång till mer av mina upplevelser. 
De är en stor hjälp när jag vill återge olika övningar eller vårt tillvägagångssätt. 
 

3.2.3. Dagboksanteckning från kursen  
När jag studerar anteckningar och brev hoppas jag kunna få ytterligare svar på hur 
min lärprocess ser ut. Hur tänkte jag då? Vad berättar jag i anteckningarna om min 
lärprocess? Vilka faktorer lyfter jag själv fram som påverkat min lärprocess? 
Anteckningarna kan inte sägas vara ett komplett dokument över min lärprocess i sig 
men om de kan besvara dessa frågor kommer det ge ytterligare fördjupad förståelse 
för min lärprocess.  
 

3.2.4. Utomstående analyser 
För att ge denna uppsats en möjlighet att belysas utifrån vill jag lämna mitt arbete till 
två personer som jag tror skulle kunna berika denna studie på ett ypperligt sätt. Att 
får höra Helle Axel-Nilssons reflektioner kring det jag skrivit borde även vara 
intressant för varje läsare. Hur ser hon på den lärprocess som ägt rum och vilka 
faktorer skulle hon vilja lyfta fram som avgörande för min utveckling? Av praktiska 
skäl och för att få ut så mycket information som möjligt ur Helle beslutar jag mig för 
att presentera min undersökning för henne i dess slutfas och i samband med detta 
föra ett fördjupat samtal med henne. Efter detta kommer jag komplettera min uppsats 
med den information som då framkommit.  
 
Den andra personen som jag kommer tillfråga är Viveka Hellström. Viveka har under 
lång tid följt Helles arbete och är väl insatt i Helles ämnesområde men från ett lite 
annat perspektiv. Viveka är också forskare och att få uppsatsen belyst ur hennes 
synvinkel skulle vara mycket värdefullt och spännande. Vad kommer hon kunna se i 
mitt arbete? Kommer hon kunna dra liknande slutsatser som jag eller kommer hon se 
helt andra saker? 

                                                
5 Forskare: person som bedriver systematisk, undersökande och reflekterande studie.  
Forskning: aktiv och systematisk process för att få nya kunskaper och öka vetandet.  
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4. UNDERSÖKNING 
När jag nu ska undersöka min lärprocess börjar jag med att gå igenom mitt material 
för att se om det framträder några genomgående karakteriserande drag. Jag letar 
också efter någon viktig händelse, kanske en ahaupplevelse eller annan tydlig 
vändpunkt som jag skulle kunna studera i detalj.  
 
Jag kommer börja med att noggrant undersöka moment jag minns som viktiga i det 
här sammanhanget. Här hoppas jag kunna få fram viktig information om själva 
lärprocessen. Därefter följer omfattande texter kring kursens karakteriserande drag. 
Nästa steg i undersökningen är den så kallade trianguleringen där Viveka Hellströms 
analys och Helle Axel-Nilssons reflektioner ingår. På så sätt hoppas jag du kan följa 
med i min undersökning och samtidigt överblicka materialet.  
 
Eftersom jag återkommande har behov av att gå tillbaka till mina upplevelser och få 
fram mer information om vissa saker har jag valt att sätta sådan information (som 
kommer direkt från mina upplevelser eller mitt inre) i kursiv stil. När jag sedan 
analyserar detta material skriver jag med vanlig rak stil.  
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4.1. På jakt efter viktiga händelser 
För att hitta relevanta moment som haft betydelse för min lärprocess har jag gått till 
mitt minne för att leta efter händelser som gjort ett bestående intryck på mig. 
Följande episoder har jag valt ut därför att de har en tydlig anknytning till 
lärprocessen och för att de på ett tydligt sätt inneburit en förändring för mig.  
 

4.1.1. Rörelse som kommunikation 
Det första tillfället jag kommer att tänka på, som inneburit en tydlig vändpunkt i min 
lärprocess, var en gång efter en improvisation då Helle och jag talade om rörelse 
och hon väckte tanken i mig att rörelse också kan vara kommunikation. Det var 
någonting nytt för mig för jag hade hela tiden tänkt på rörelse bara som klanger och 
visuella intryck. Detta tillfälle innebar att jag började utforska rörelsen på ett nytt sätt.   
 
Redan från början av kursen fanns det en medvetenhet hos mig kring rumsdynamik 
och de spänningsförhållanden som uppstår när två kroppar rör sig tillsammans 
(källa: videobanden och mina upplevelser). Rumsuppfattning och dynamik är 
någonting man jobbar mycket med inom rytmikutbildningen så det kände jag till 
sedan tidigare. Under kursens gång utvecklades vårt samspel till en levande 
kommunikation och vi gick från att ha varit två delar av en musikalisk klang över till 
att vara varsin part i ett levande samtal. Under senare delen av kursen rör vi oss 
tillsammans som en harmonisk och dynamisk helhet. Jag tycker det är vackert att 
titta på, det ser så levande och hälsosamt ut!  
 
Även om man kan se på filmerna att förändringen skedde gradvis så var det just vid 
ett tillfälle som utvecklingen satte fart. Låt oss titta närmare på vad det var som 
egentligen hände den gången.  
 
Aha! En ny tanke väcks 
Ismahni berättar: Jag hade länge märkt att Helles rörelser ofta harmonierade med 
mina men hade ingen koll på hur detta gick till. Det var efter en improvisation och vi 
var fortfarande inne i dansen och vi var i glädje och jag sa till Helle att jag har märkt 
att våra rörelser ofta stämmer ihop. Jag beskrev det som någonting magiskt som jag 
antog bara uppstod av sig själv eftersom vi var så lika och så nära varandra att vi 
nästan var en person. Men då frågade Helle mig om jag kunde beskriva denna 
samstämmighet och då sa jag att det är en djup och innerlig kommunikation som vi 
har. Då avslöjade Helle för mig att den här kommunikationen är något som hon gör! 
”Vadå gör? tänkte jag. Man kan väl inte göra rörelse utan att lägga sig i det naturliga 
flödet!? Menar hon att hon har hållit på med det hela tiden? Har hon hållit på med 
helt andra saker som inte ingått i övningarnas instruktioner? Vad betyder det här?” 
Och jag kände mig mycket förvirrad, bedragen etc. alltmedan Helle fortsatte dansa 
och stråla mot mig. Jag tittade på henne och lugnade mig lite. ”Hon kan inte ha 
bedragit mig, tänkte jag. Menar hon att man kan välja att röra sig kommunikativt…” 
Och jag började ana att det var någonting man kunde göra utan att konstruera 
rörelsen. Så plötsligt gick det upp för mig, och det var som om en ny dörr öppnades 
för mig och jag förstod att jag också kunde välja att kommunicera med min rörelse. 
Jag hade hela tiden tänkt på rörelse som enbart klanger och visuella intryck men nu 
kunde jag se hur min rörelse också kunde vara kommunikation och jag började 
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svara an på Helles rörelser. Och jag förstod att den här magin som uppstår mellan 
oss är ett resultat av att Helle väljer låta sin rörelse kommunicera med min.  
 
Analys 
Först berättar jag att jag lagt märke till detta att våra rörelser harmonierar. Det är 
alltså en erfarenhet jag har vilket jag också kan se på filmerna. Ur upplevelsen av 
detta uppstår behovet av att reflektera över och få bekräfta tillsammans med Helle 
att det verkligen är speciellt och ”magiskt” när vi rör oss tillsammans.  
 
Helle fångar upp min reflektion kring hur våra rörelser harmonierar och vill få fram 
mer information om min förförståelse kring detta och ber mig berätta mer om det. 
Jag tänker mig att hon redan har märkt på mitt sätt att dansa att jag inte är 
medveten om att hon kommunicerar med mig genom rörelse utan enbart rör mig 
utifrån min inre musik6. Gång efter gång har hon försökt väcka ett rörelsesamtal med 
mig och jag har inte svarat. Nu är det jag som tar upp ämnet. Vi dansar fortfarande 
och vi befinner oss i en gemensam och positiv affekt. 
  
Hon låter mig tala färdigt och det blir en liten paus och sedan berättar hon att 
kommunikation är något som hon gör. Detta är en av de få gånger som Helle ger 
mig information som jag inte själv bett om. Vår metod utgår annars helt ifrån mina 
behov och önskemål på så sätt att min längtan efter ny kunskap eller att övervinna 
hinder drivit processen framåt. Jag blir nyfiken på vad som ligger till grund för Helles 
beslut och handling i detta ögonblick. Jag får intrycket av att innan Helle delger mig 
den här informationen gör hon en noggrann och viktig överläggning. Hon bedömer 
att detta är det rätta ögonblicket att avslöja denna kunskap för mig. På vilka grunder 
fattar hon detta beslut?  
 
Sen är det som att avslöja ett fantastiskt trolleri. Det är en information som strider 
mot min uppfattning. Det här är ett läskigt ögonblick. Jag reagerar med 
misstänksamhet och tänker ”det kan inte vara sant” men, ändå ser jag hur bilden 
krackelerar och hela pusslet ruskas om så bitarna far huller om buller. Men så, i 
detta huller om buller ser jag ett nytt mönster och bitarna passar ihop fast på ett 
annat sätt. Detta leder till den befriande ahaupplevelsen!  
 
Efter detta prövas den nya kunskapen genom praktiska övningar som ger mig nya 
erfarenheter som leder till nya insikter och reflektioner och successivt blir kunskapen 
förankrad.  
 
Vilka är mina behov i den här lärsituationen och vilka faktorer har påverkat 
processen? 
Sättet Helle berättar den nya informationen på underlättar för mig så att jag kan ta 
emot den lättare. Hon berättar enkelt för mig, inte hur man ska göra eller vad som är 
rätt och fel, utan bara vad hon gör. Det räcker ändå för att skaka om min värld och ta 
mig ur den missuppfattning jag har om hur vår kommunikation uppstår. I lugn och ro 
och utan att lägga sig i låter hon mig sedan pröva kunskapen och själv inse hur det 
fungerar. Helle är mycket lyhörd för mina behov i lärsituationen. Just i det här 
exemplet tillgodoser Helle dels mitt behov av att få vara i fred och pröva den nya 
kunskapen en stund innan jag känner mig mogen att samtala om det igen. Hon 
                                                
6 se Kursens tongivande övning ur kursbeskrivningen bilaga I.  
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tillgodosåg också mitt behov av trygghet genom att visa att hon fanns där som stöd 
för mig om jag skulle behöva det. Det här tycker jag är ett fint exempel på hur Helle 
använder sin lärarroll för att underlätta min lärprocess. 
 
När jag tänker tillbaka på kursen minns jag ytterligare några exempel på liknande 
situationer. Min uppfattning är att Helle valt dessa tillfällen med omsorg och inte 
tryckt på mig kunskap som jag inte behövt eller varit mogen för. Om hon märkt att 
det inte varit läge har hon backat och tagit en annan väg där det fungerat för mig. Att 
Helle här på sätt och vis lägger sig i min utveckling skulle också kunna ses som att 
hon har tröttnat på att vara den enda som kommunicerar med rörelsen. Betyder 
detta att det är Helles behov som kommer in och styr? Gör hon det för att hon, 
liksom jag, drivs av en önskan att bli sedd och svarad med rörelse eller är det helt 
enkelt för att hon tycker jag verkar mogen för att ta nästa steg?  
 
I den här processen var Helles kunskap viktig för min insikt och nya erfarenhet, men 
även metoden spelar stor roll för hur mitt lärande går till. I och med att Helle bara ger 
mig informationen, samtidigt som vi fortsätter dansa, hon på sitt sätt och jag 
(förvisso aningen förvirrad men i alla fall) på mitt sätt, ger hon mig tid att i lugn och ro 
undersöka och pröva detta nya. På så sätt kan jag nästan omedelbart göra detta nya 
till min kunskap baserad på egna upplevelser och erfarenheter.  
 
Att Helle finns där tillsammans med mig är i detta fall nödvändigt för lärprocessen. 
Dels behöver jag henne rent praktiskt för att ha någon att kommunicera min rörelse 
med, men det är i lärprocessens läskiga ögonblick som jag verkligen behöver henne. 
När pusslet rasar samman ser jag fortfarande Helle stråla mot mig och jag vet att hur 
mycket som än rasar sönder så finns hon alltid kvar. På så sätt blir det läskiga 
uthärdligt. Inom utvecklingspsykologi (Havneskjöld och Mottander, 2002) talar man 
även om intersubjektiviteten som ett grundläggande behov för människor, dvs. att 
dela upplevelser och känslor med varandra, för att man ska utveckla en sund 
verklighetsuppfattning. I och med att man delar en upplevelse blir man bekräftad och 
förankrad i sig själv och i verkligheten. Att dela upplevelser av lärande gör att 
kunskapen förankras och blir ”sann”.  
 
Vad hade hindrat mig från att upptäcka detta tidigare?  
Dels var jag inte medveten om att man kunde använda rörelse på det sättet, men jag 
var också så inställd på att sluta upp med allt som var konstgjort, sluta upp att göra 
rörelse och bara koncentrera mig på att ha kontakt inåt och låta min egen musik 
komma fram i rörelsen. Därför blev jag först misstänksam när Helle sa att hon gjorde 
kommunikationen. Sedan förstod jag att jag kunde välja kommunikation utan att 
störa rörelsens naturliga flöde. Det är bara själva impulsen till rörelse som man i sitt 
medvetande ställt om. Det är fortfarande en musikalisk rörelse men inte bara utifrån 
sin egen inre musik utan även utifrån en önskan om att kommunicera med den 
andra personen.  
 
Det är alltså min förförståelse av hur rörelse uppstår som gör att jag först inte är 
mottaglig för den nya kunskapen i det här exemplet. Därför tror jag att jag inte skulle 
kunnat upptäcka detta utan Helle. I varje fall skulle det ha tagit mycket lång tid och 
jag skulle behövt dansa med flera andra dansare där detta inte uppstod för att själv 
kunna dra den här slutsatsen. Å andra sidan kommer förförståelsen ur min 
erfarenhet av dans och rörelse och är på så sätt förutsättningen för att vi kan dansa 
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så som vi gör tillsammans. Eller är min tidigare danserfarenhet inte viktig? Att jag i 
dansen redan upplevt och till och med själv satt ord på samspelet som just 
kommunikation är viktigt för hur jag sedan relaterar till det som Helle berättar.  
 
Varför var detta ett avgörande moment?  
Det var en utmanande situation för mig som ledde till att jag fick ompröva tidigare 
idéer och har givit mig större valfrihet och möjligheter i mitt konstnärliga uttryck i 
dansen. Om inte Helle hade berättat för mig om det här hade jag kanske ännu idag 
levt kvar i min gamla föreställning om hur vårt samspel uppstått. I och med att detta 
inneburit en varaktig och viktig förändring för mig i form av ökad medvetenhet och 
kunskap räknar jag det som ett avgörande moment för min lärprocess.  
 
Helles reflektion 
Helle berättar att hon också minns den här upplevelsen och att hon märkte att det 
från och med detta ögonblick var någonting som förändrades i mitt sätt att dansa. 
Jag citerar:  
 

- Plötsligt fanns det ett helt annat gensvar i dina rörelser 
 och det blev mycket mer intressant att dansa ihop. 

 
Däremot känner hon inte igen sig i de frågor jag ställer om hennes agerande var ett 
resultat av noggranna överväganden. För att kunna bestämma om Helles agerande i 
en specifik lärsituation varit ett resultat av medvetna pedagogiska processer, 
metodik eller intuition krävs vidare studier av Helle och hennes metod. Helle 
beskriver för mig att den här kursen och många av de övningar vi gjort, har för 
henne, precis som för mig, varit en upptäcksfärd i ny kunskap där vi båda lärt oss 
och lärt av varandra.  
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4.1.2. Första lektionen – första övningen 
Ett annat tillfälle jag minns var när vi gjorde den första övningen och det ledde till att 
jag upptäckte musiken inom mig på ett nytt sätt. 
  
Ah! Att upptäcka sig själv  
Ismahni berättar: Det var en stark upplevelse för mig när vi första lektionen gjorde 
den första övningen. Jag var till bristningsgränsen fylld av motivation att utföra 
övningen samtidigt som jag fick samla allt mitt mod för att över huvudtaget våga. Jag 
hade själv hittat på övningen och laddat inför detta tillfälle i flera veckor. Jag ville få 
svar på om det fanns musik inom mig. Övningens instruktion var att sitta stilla och 
vänta på att höra sin egen musik inom sig. Om man hör musik låter man den ta plats 
inom sig och ta sig uttryck i kroppen som rörelse. Detta var otroligt läskigt första 
gången. Min största farhåga var att det inte skulle finnas någon musik inom mig och 
att jag skulle få sitta där och inte kunna börja röra mig. Att inte ha någon musik inom 
mig skulle vara förödande för min självbild och min identitet som musiker och 
rytmikare (Herregud jag går ju ändå på musikhögskolan!). Helle och jag satte oss på 
golvet för att utföra övningen. Jag väntade, plågsamma sekunder sniglade sig fram 
tills musiken äntligen kom. Jag blev jublande glad och det var som att en gammal 
och hemsk oro inom mig försvann bort.  
 
Jag ställer mig frågan hur det kommer sig att jag som spelat instrument och sjungit 
sedan jag var ett litet barn var osäker på om det fanns musik inom mig? När jag 
tänker tillbaka på den musikundervisning jag har haft som till största delen handlat 
om att reproducera andra kompositörers verk och sällan frågat efter om jag har 
musik inom mig är det kanske inte så konstigt. Jag minns det som att de gånger då 
jag fått i uppgift att komponera eller skapa eget material har jag haft beställarens 
önskemål framför mig och försökt producera något som kan passa in i en mall och 
som kommer att tas väl emot av den som gett uppgiften. På så sätt har jag inte vänt 
mig till mitt inre för att söka efter och uttrycka min egen musik. Det har varit viktigt för 
mig att mina lärare ska tycka om det jag gör och kunna förstå och sätta värde på det 
jag presterar. Det här är ytterligare ett exempel på att det betyder mycket för mig att 
bli omtyckt och accepterad inte bara för den jag är utan även för det jag gör. 
 
När vi gjorde den här övningen första gången, jag hade inte vågat göra den på egen 
hand - det skulle ha varit alltför hemskt att vara ensam om jag skulle misslyckats, var 
det helt nödvändigt att Helle var med och särkilt viktigt var att hon inte bedömde mig 
eller resultatet. Om Helle varit en person som lagt värderingar på mig eller resultatet 
hade jag troligen återigen hamnat i att tänka liknande saker som: ”Oj då, nu har jag 
inte rört mig på jättelänge, vad ska hon tänka om mig nu? Jag är dålig. Jag är 
omusikalisk. Jag är inte värd nåt! Nu får jag hitta på en rörelse för att täcka upp det 
här.” Och så hade det hela blivit ännu ett utanpåverk. 
 
Behov och faktorer som påverkat processen 
Här framkommer ett behov som alltså styr mig i lärsituationen nämligen ett behov av 
att inte bli bedömd. Det är även något som jag tar upp i kursbeskrivningen I.. Jag 
tänker att lärarens bedömning av studenten/eleven också blir ointressant när 
lärarens mål är att hjälpa eleven nå sina egna mål och det är just där som Helle 
lägger sitt fokus. I och med att jag själv tagit ansvar för min lärprocess och drivs av 
en inre motivation behöver jag inte någon utifrån som så att säga höjer ribban eller 
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definierar målen åt mig. Jag blir nyfiken på Helles roll och funktion. Jag skriver att det 
skulle varit hemskt om jag skulle misslyckas när jag var själv. Varför var det 
hemskare att misslyckas själv än om Helle var med?  
 
Utifall att jag skulle misslyckas och jag var själv skulle jag sedan sitta där helt ensam 
och jag skulle kanske börja tänka något hemskt om mig själv. Som att jag var dålig 
eller så. Men om Helle var där som ju älskar mig som jag är utan att jag behöver vara 
något eller kunna något, då var jag säker på att hon skulle kunna förklara för mig att 
det inte gjorde någonting. Och hon skulle kunna hjälpa mig att ta reda på om det var 
någonting som hindrade mig från att höra musiken inom mig och i så fall hjälpa mig 
att se och förstå om det var något hinder som vi kunde ta bort och sedan uppmuntra 
mig att försöka igen. 
 
Här beskriver jag att jag var rädd för min egen bedömning av mitt eventuella 
misslyckande. Att jag inte skulle kunna tycka om mig själv om jag inte hade musik 
inom mig. Samtidigt verkar jag förstå att om jag inte hör musik inom mig skulle det 
kunna bero på två saker 1) att jag inte har musik inom mig eller 2) att något hindrar 
mig från att höra musik inom mig. Här fyller Helle en viktig funktion för mig, jag 
behöver henne och litar på hennes kompetens för att klara situationen. Jag behöver 
henne för att våga misslyckas. Om jag misslyckas är hon där för att hjälpa mig ta 
reda på orsaken till att jag inte hör musik och hjälpa mig förstå om det är något som 
hindrar mig och i sådana fall hjälpa mig ta bort detta hinder och även trösta och 
krama mig om det behövs.  
 
Här använder jag även Helle som ett sorts hjälpjag som med sin villkorslösa kärlek 
påminner mig om att hur det än går är jag värd att älskas. Jag tänker att det är 
egentligen så man bör älska sig själv i varje stund för att slippa vara rädd eller oroa 
sig. Helle utgör här den trygghet jag behöver för att våga utföra övningen. Trygghet 
för mig är detsamma som att vara älskad. Det är alltså både Helles kärlek och den 
kompetens som Helle har som i sin tur alstrar den trygghet som är nödvändig för min 
lärprocess i det här ögonblicket.  
 
Men det var inte bara trygghet som var nödvändigt för att jag skulle kunna göra 
övningen. Jag skrev inledningsvis att ”jag var till bristningsgränsen fylld av 
motivation”. Skulle det ha gått att göra övningen utan denna motivation? Jag skriver 
”detta var otroligt läskigt” och ”jag fick samla allt mitt mod”. Att misslyckas skulle varit 
”förödande för min självbild och min identitet”. Vem utsätter sig frivilligt för en så stor 
utmaning om man inte tror att man har någonting att vinna? Så jag frågar mig själv: 
Vad var det jag ville uppnå? 
 
Jag var trött på all konstgjord rörelse. Jag var trött på att hitta på rörelser som skulle 
”se bra ut”. Jag längtade efter det autentiska, det äkta, att ge utlopp för min egen 
personlighet – min egen inre musik. Om jag kunde börja höra musik inom mig, musik 
som kom från mig, och om jag uttryckte den så skulle det ju vara min musik och mina 
rörelser och det skulle vara jag. Det var det jag drömde om. 
 
Jag hade alltså en idé om att det skulle kunna vara mycket härligare och enklare att 
jobba med rörelse än det sätt som jag dittills använde. Jag längtade efter mitt eget 
uttryck och denna längtan var så stark att den ”fyllde mig med motivation” som drev 
mig till att vara delaktig i att skapa den här utmanande situationen. Jag kan inte se att 
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jag skulle utsatt mig för detta om jag inte varit motiverad, varför jag måste sluta mig 
till att detta var en nödvändig faktor för min utveckling i just detta skede. Motivationen 
har i sin tur uppstått ur den dröm och längtan jag hade inom mig. Men motivationen 
ensam var inte tillräckligt, för då hade jag gjort övningen så fort jag kom på den. 
Motivationen tillsammans med den trygghet som jag fick genom Helles närvaro var 
inte heller tillräckligt för att kunna göra övningen. Jag behövde även mod för att våga. 
Enbart mitt eget mod och motivation hade inte räckt för då hade jag gjort övningen på 
egen hand. Men driven av min motivation, hållen i trygghet av Helle och stärkt av mitt 
eget mod kunde jag våga övningen.  
 
Att vi verkligen gjorde övningen på lika villkor, betydde för mig att Helle inte var 
intresserad av att bedöma mig. Om Helle suttit bredvid och tittat på hade jag tolkat 
det som att hon var intresserad av att se ett resultat. Jag hade lätt kunnat hamna i att 
försöka prestera något som hon skulle tycka om. Men i och med att hon var lika 
involverad som jag i utförandet av övningen och koncentrerade sig på att lyssna inom 
sig efter sin egen musik (för henne var det kanske också en utmaning?) kunde jag i 
lugn och ro ägna mig åt min egen process. Hon fanns där som ett stöd för mig 
samtidigt som hon inte hade uppmärksamheten direkt riktad mot mig. Här ser vi hur 
viktigt Helles agerande och praktiska förfaringssätt är för hur jag uppfattar hennes 
förhållningssätt. Jag känner Helle väl och vi kan prata om sådana här saker men det 
är först när orden och handlingarna talar samma språk som hennes budskap 
verkligen når fram till mig. 
  
När jag så äntligen hörde musiken blev jag ”jublande glad…”. Det är här som själva 
förändringen och lärandet sker. Jag beskriver glädje över att upptäcka att det finns 
musik inom mig. Blodet rusar runt i kroppen, som det gör när man blir väldigt glad, 
och det blir en fantastisk positiv förstärkning av upplevelsen. Att få lyckas och att få 
upptäcka resurser och förmågor som finns inom mig själv är underbart! Att lyckas 
bidrar till en positiv upplevelse av mig själv och stärker på så sätt självkänslan och 
självförtroendet. Detta gör det lättare för mig att samla mod inför nya utmaningar. 
Sådana här starka och positiva upplevelser bidrar på så sätt till att upprätthålla 
motivationen och ger ny energi åt lärprocessen.   
 
Samtidigt som detta sker beskriver jag ” … en gammal och hemsk oro försvann bort 
från mig”. Oron för vad? undrar jag då. Inledningsvis skrev jag ” ... min farhåga var att 
det inte skulle finnas någon musik inom mig […] Att inte ha någon musik inom mig 
skulle vara förödande för min självbild och min identitet som musiker och rytmikare”. 
Genom att övningen lyckas och jag hör musik inom mig blir det som jag oroat mig för 
motbevisat. I och med att orsaken till oron försvinner är det en naturlig följd att jag får 
lugn och ro inom mig. När jag inte längre oroar mig över att jag skulle vara 
omusikalisk och dålig frigörs glädje och jag vilar mer i mig själv.  
 
Sedan nämner jag ytterligare en förändring som jag kallar ”att koppla om”. Det 
betyder att skapa en ny väg och i det här fallet en ny väg för uttryck. Tidigare hade 
jag varit så ”kopplad” att om jag hörde musik utifrån kunde jag ta in den i mig och 
utföra den rörelsemässigt. Det är en process som går utifrån och in på så sätt att 
impulsen till rörelse kommer utifrån. Men här ville jag att musiken som var inom mig 
skulle komma ut genom rörelse. Det är en process som går inifrån och ut. Så hade 
jag aldrig tidigare medvetet gått tillväga. När jag hörde musiken inom mig kom inte 
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rörelsen automatiskt utan jag förstod att jag själv var tvungen att upprätta denna 
förbindelse. I ett senare skede när detta blivit mer integrerat beskriver jag det som: 
 

”Musiken inom mig tar plats i rummet genom min rörelse.” 
 
Varför var detta ett avgörande moment?  
Innan jag upptäckte att det fanns musik inom mig bar jag på en gnagande oro (över 
att jag var omusikalisk och dålig) och på grund av detta kunde jag inte slappna av 
och vila i mig själv. Så länge jag hade denna oro i mig var jag upptagen av att duga, 
få bekräftelse, försöka vinna kärlek och uppskattning genom att prestera etc. Därför 
kunde jag inte koncentrera mig på en uppgift eller upptäcka att jag hade musik inom 
mig.  
 
När jag upptäckte att det fanns musik inom mig kunde jag börja slappna av och i och 
med det börja koncentrera mig på andra saker som; rörelsen, musiken och 
samspelet. Denna lärdom hade en avgörande betydelse och var nödvändig för hela 
min fortsatta utveckling.  
 
Erfarenheten gav mig en stark upplevelse av att lyckas. Sådana starka och positiva 
upplevelser är viktiga för att ge energi åt lärprocessen och bidrog till att upprätthålla 
motivationen. 
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4.1.3. Frigörelseprocess  
Ytterligare ett exempel som jag finner intressant att studera finns även beskrivet i 
min dagboksanteckning och handlar om hur jag blev fri från en viss rädsla och oro. 
Liknande saker hände i stort sett varje gång vi hade lektion. Att bli mött och 
övervinna rädsla var ett återkommande tema för oss. 
 
Haha! Hur vi avlägsna rädsla och andra hinder  
På filmen ser man hur det i senare delen av kursen kommer in mer och mer skratt 
och glädje i våra improvisationer men koncentrationen är den samma. Uttrycken för 
glädje tolkar jag som att det har skett en frigörelse av någonting. Jag känner mig 
uppenbarligen friare med att röra mig och jag ser ut att röra mig som jag vill. Det 
verkar också som att jag känner mig tryggare i det att jag rör mig. Jag flödar med i 
rörelsen och det ser ut som att jag vilar i detta flöde. Rörelsen ser ut att ha blivit en 
del av mig, inte något jag försöker, och jag utstrålar glädje när jag rör mig. I min 
dagboksanteckning beskriver jag hur denna frigörelse gått till: 
 

Rösten: i den andra improvisationen möter jag för första gången Helles 
röst i musiken och i rörelsen. Jag inser att rösten och rörelsen är samma 
sak7! Helles röst fyller mig med lycka och glädje och väcker ännu mer 
musik inom mig. När våra väsen rör vid varandra är det en så stor njutning 
för mig, denna lätta musikaliska beröring, att jag blir helt hänförd och 
berusad. Samtidigt som jag fortfarande är ett med mig själv och upprätt. 
Jag rör mig i musiken, i kommunikation, i kärlek, i samspel, i glädje, i 
lycka, i njutning, i enastående och total närvaro. Men när jag rör vid Helle 
hålls min hand tillbaka av en oro… 
 
Efteråt berättar jag detta men jag har redan förstått att det har med min 
egen rädsla att göra. Rädsla för att göra något som inte känns bra för 
Helle och att pga. detta bli avvisad eller tillrättavisad. Men jag frågar för 
säkerhets skull om Helle är obekväm med att jag rör vid henne. Och i hela 
henne och i hennes svar finns inget som skulle antyda att hon skulle vara 
obekväm med det. Hela rummet är vårt och det är vår kultur därinne. Jag 
är i kärlek och Helle är kärlek. Det är så lätt att övervinna all rädsla och 
oro med så mycket kärlek runt om och i mig.  
 
Full av liv: Hand i hand dansar vi i beröring utan några hämningar och 
tillbakahållna känslor eller rörelser. Det är så fint! 
 
Efteråt reflekterar jag över det som hänt och rörs till tårar. Det är ju så här 
underbart som det skulle vara hela tiden! Att få vara i hela sig, uttrycka sig 
fritt, mötas i kärlek, växa, utvecklas, leva. Jag fattar inte att man går och 
håller tillbaka sig själv. Varför då? Av rädsla? Leva livet, fullt ut, i varje 
andetag! Det är ju det jag ska göra! 

 
I det här exemplet berättar jag hur jag i min improvisation möter något som hindrar 
mig från att uttrycka mig, nämligen min rädsla för att göra Helle obekväm och på 

                                                
7 Jag upplevde helhet – enhet, och att mitt utryck var ett och det samma oavsett om det tog sin form 
genom en yttre, synlig rörelse eller en inre rörelse i form av röst. 
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grund av detta riskera att bli avvisad vilket i sin tur skulle kunna göra att jag inte 
känner mig älskad vilket leder till att jag blir otrygg och så är hela karusellen med 
prestation och sökande efter bekräftelse i gång. Genom att berätta för Helle om min 
rädsla och oro, vilket jag kan göra eftersom miljön är trygg och jag redan anar att 
detta är en obefogad rädsla, upplöses själva orsaken till rädslan och jag har på så 
sätt avlägsnat ännu ett hinder för att uttrycka mig. Sedan gör vi en ny improvisation 
där jag inte längre behöver vara rädd och prövar på så sätt min nyvunna kunskap. 
Efteråt befäster vi detta med ytterligare en reflektion. 
 
Jag slås av hur enkel vår metod är i sin uppbyggnad. Principen är att jag helt enkelt 
frågar Helle och i och med det så är problemet nästan löst! Om så djupa saker som 
rädsla kan förändras så lättvindigt kan det bero på att jag antingen är otroligt naiv 
och tror på allt vad Helle säger eller på att jag verkligen har en innerlig och nära 
anknytning till Helle. Min uppfattning är att anledningen till att metoden fungerar så 
bra beror på att vi jobbar på ett så intimt och djupt plan och att vi har så nära 
kontakt. Beröring och känsla av samhörighet bidrar till en stark anknytning mellan 
oss. Helles villkorslösa kärlek liknar i mångt och mycket moderskärleken och jag 
svarar på det med total tillit. Helle öppnar sig för mig och låter mig ta del av henne 
på ett själsligt plan (hon kan t.ex. berätta för mig om hon haft en tuff dag eller om 
viktiga händelser som påverkar henne). I och med det förtroende som finns mellan 
oss och hur vi delar på ansvaret för kursen samt Helles attityd att vi lär av varandra 
upplever jag vår relation som jämbördig på många sätt. Men det är ändå tydligt för 
mig att det är hon som är lärare och att hon är där för min skull. När vi träffas får jag 
intrycket av att hon bara är intresserad av mig och mitt bästa och att jag ska må bra 
och att vi ska ha det bra tillsammans. (Intellektuellt förstår jag att Helle inte bara kan 
vara intresserad av mig och att jag ska må bra men det känns så i just det 
ögonblicket.) I och med att Helle har detta förhållningssätt och att det inte finns 
några prestationskrav hamnar vi i gränslandet mellan pedagogik och terapi8. När 
Helles mål är vårt möte, kontakten och att vi ska må bra tillsammans påminner detta 
om t.ex. en musikterapeuts förhållningssätt. Å andra sidan har jag väldigt tydliga 
konstnärliga mål som jag vill uppnå. Detta gör att det liknar både  pedagogik och 
terapi. Å tredje sidan verkar det vara så att jag lär mig bäst utan krav på prestation 
vilket skulle betyda att Helles förhållningssätt är just det rätta för att underlätta min 
lärprocess och hjälpa mig nå mina konstnärliga mål. Är detta ett en medveten 
pedagogik från Helles sida? 
 
Varför var detta ett avgörande moment?  
Liksom det förra exemplet var detta en stark och positiv upplevelse. Här har jag 
kommit lite längre i processen. Jag är så pass trygg att jag kan ge mig hän. 
Samtidigt är det just här när jag öppnar mig som jag är extra ömtålig och känslig för 
kritik och skulle lätt kunna bli sårad. I och med att Helles svar är så tydligt sopas den 
sista resten av tvivel bort. Det leder till att jag blir ännu tryggare. Att bli fri från oro 
och rädsla som man burit på i åratal är inget som förändras i en handvändning. I mitt 
fall var det en lång och komplex process och det här var ett stort och viktigt steg i 
den processen.   
 

 
                                                
8 I det avseende att pedagogik syftar till lärande och terapi till att man ska må bra. Dessa 
ämnesgrupper tangerar redan på många sätt varandra i och med att man naturligtvis gärna vill må bra 
när man lär sig och att terapi ofta innebär en förändring av någonting, dvs. ett lärande.   
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4.2. Generella drag 
Nu lämnar vi för ett ögonblick de avgörande momenten och går över till att söka efter 
det som utmärker och kännetecknar mitt material i stora drag. Jag har gått igenom 
videobanden, dagboksanteckning, kursbeskrivning, kvalitativ beskrivning av 
resultatet av kursen och mina upplevelser. Det som framträder i detta material är att 
mycket utav innehållet verkar handla om mötet mellan Helle och mig och vad som 
uppstått i det. Det är också intressant att se med vilken koncentration och 
noggrannhet som alla övningar utförs. Min personliga utveckling och utvecklandet av 
min identitet är också något som jag tycker kännetecknar kursen.  
 

4.2.1. Uppmärksamhet 
När jag tittar på videobanden lägger jag märke till med vilken stor koncentration och 
fokus alla övningar utförs. Detta är något som präglar hela kursen. Under de tre 
första sessionerna är vi båda mycket allvarliga och koncentrerade och utför övningar 
och improvisationer med stor noggrannhet utifrån den givna instruktionen. Efteråt 
reflekterar vi tillsammans: Gick det att utföra övningen enligt instruktionen? (Var och 
en fick svara för sig.) Om någon av oss inte lyckades, försökte vi ta reda på om det 
berodde på att det fanns något som hindrade detta och i sådana fall vad? Därefter 
ställde vi frågan om det gick att ta bort detta hinder. När vi lyckats utföra en övning 
enligt instruktionen, reflekterade vi kring övningens resultat.  
 
Det var först när jag tittade på filmen som jag la märke till att vi såg koncentrerade ut. 
När jag intervjuar Helle om kursen och vi tillsammans går igenom denna studie 
påminner hon mig om att koncentration inte var någonting som vi medvetet ägnat oss 
åt på så sätt att vi har talat om koncentration eller försökt koncentrera oss. Däremot 
använde vi ofta begreppet uppmärksamhet. Detta var något som ständigt återkom i 
våra reflektioner och övningar. Vi strävade efter full uppmärksamhet i allt vi gjorde. 
Detta mål gällde inte bara övningarna utan det var någonting som vi eftersträvade 
som ett livsmål - att vara uppmärksam och vaken i varje stund. Vår strategi för att 
”bota” kringflackande uppmärksamhet var dels att så fort man märkte att 
uppmärksamheten vandrade iväg påminna sig själv om vad det var man ville ha 
uppmärksamheten på och dels att titta på varför den vandrar iväg; är det en befogad 
oro (t.ex. en fara hotar), någonting viktigt jag glömt att göra? och dylikt. Detta kan 
sägas utgöra en stor del av metoden och hur den tillämpas. Under kursen sker ingen 
stor metodisk förändring utan vi använder oss i stort sett av samma förfaringssätt 
genom hela kursen.  
 
Har förmågan att koncentrera mig påverkat lärprocessen? 
Helle och jag använder en metod som bygger på praktiska övningar som i sin tur 
ligger till grund för den kunskap som växer fram. För att vi ska kunna undersöka och 
utvärdera resultatet av dessa övningar ställs stora krav på noggrannhet och 
koncentration/uppmärksamhet. Om vi inte är koncentrerade medan vi gör övningen 
går det inte att dra några slutsatser kring resultatet vilket leder till att ingen 
välgrundad kunskap uppstår. Därför kan man i detta fall säga att förmågan till 
koncentration är avgörande för att vår metod ska fungera.  
 
Willamon (2004) presenterar i boken ”Musical excellence” en forskningsstudie som 
undersöker vilka faktorer som är avgörande för att bli mästare inom musikutövning. 
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Man har hittat fem gemensamma faktorer som man anser påverkar detta varav en av 
dessa är just förmågan att koncentrera sig medan man övar. Främst kopplar 
författaren förmågan till koncentration under övning till förmågan till närvaro på 
scenen. Vilket är något som vi även ser som ett resultat av arbetet i den här kursen 
(Bilaga II.). Han menar också att koncentrationen bidrar till effektivt utnyttjad 
övningstid vilket leder till ett snabbare resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: Helle och jag dansar i närvaro och kontakt, Ytterjärna Kulturhus 2006.  
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Kärlek + kommunikation = möte 
När jag går igenom allt mitt material tycker jag att mycket av innehållet i kursen 
verkar handla om mötet mellan Helle och mig och vad som uppstod i just detta möte. 
Jag är nyfiken på om detta varit viktigt för min lärprocess.   
 
Ur dagboksanteckningen 
Anledningen till att jag har tagit med en dagboksanteckning från den 14 april är att 
det är den enda dagboksanteckning jag har från kursen med Helle. Anledningen till 
att jag skrev den var dels att Helle ofta bad mig skriva, men att jag skrev den just då 
var att det hände någonting som var viktigt för mig just den 14 april. När jag läser 
dagboksanteckningen utifrån mina frågor hittar jag följande intressanta formuleringar  
 

”Tänk att vi kan mötas så och dansa och musicera med våra kroppar!” 
 
Vad finns bakom ett sådant uttalande? Det låter som att jag just varit med om 
någonting som jag inte trodde fanns eller var möjligt. Det finns även en kod9 ”att 
mötas så” vad betyder det? Jo, jag förklarar i nästa mening.   
 

”Jag är i mig helt och fullt och Helle i sig på samma sätt och vi möts.” 
 
Så här menar jag alltså att förutsättningen för att kunna mötas är att man är i sig 
själv och om den andra också är det kan mötet äga rum. Det framkommer ändå inte 
helt tydligt vad detta ”i sig själv innebär” men det är tydligen viktigt.  
 

”Vi möts genom att se på varandra i kärlek. Det innebär att vi accepterar allting  
som det är just nu, just idag, i detta ögonblick.” 

 
Här förklarar jag alltså hur mötet går till lite mer i detalj. Det som jag upplever som ett 
kärleksfullt möte är ett tillåtande och ett bejakande av varandra och av verkligheten 
”så som det är just nu”.  
 
Nu börjar jag ana vad koden ”i sig själv” kan stå för. När jag inte känner mig 
accepterad som jag är, försöker jag ibland vara så som jag tror att jag ska vara för att 
bli accepterad, därför att jag vill bli accepterad och omtyckt av andra. Om jag 
försöker vara annorlunda än det som är naturligt för mig, verkar det logiskt om detta 
leder till att jag hamnar utanför mig själv. Spännande… vad är det som inte är ”i sig 
själv”? Jag är ju jag och var någonstans är jag om jag inte är i mig själv?  
 
Jag reflekterar kring att jag tar upp dessa begrepp som möte och kärlek. När jag går 
till mina upplevelser och till mitt inre så ser jag att det är ett väldigt starkt och 
grundläggande behov för mig att vara omtyckt och att bli älskad. Jag har även erfarit 
att om jag inte kan eller får ge och uttrycka min kärlek till mina medmänniskor kan jag 
känna att tillvaron är meningslös. När Helle möter mig och tar emot min kärlek 
tillgodoser hon ett starkt och grundläggande behov för mig.  
 

                                                
9 Kod eller kodord är ord och sammansättningar av ord som människor uppfinner och ger särskild eller 
personlig betydelse.  
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En miljö utan kritik  
När jag möter Helle och vi ska ha lektion märker jag att hon håller mycket av mig (när 
hon ser på mig strålar hennes ögon, när hon lyssnar på mig har jag hennes odelade 
uppmärksamhet och när hon kramar mig upplever jag ett varmt mottagande). Att 
vara omgiven av Helles kärlek har hjälpt mig att övervinna rädsla och oro som 
tidigare begränsat mig att blomma ut och på så sätt även begränsat min förmåga att 
lära. Helle blir glad av att se mig, hon bekräftar mig, hon ser mig, jag upplever henne 
som icke dömande, hon välkomnar mig och mina idéer, hon lyssnar intresserat på 
mig, hon ger mig utrymme att ta plats och att växa, hon kramar mig både när jag 
kommer och när jag går. 
 
En av mina stora rädslor har varit att få kritik. När jag fått kritik eller blivit bedömd har 
detta haft en starkt hämmande effekt på mig genom att jag då tappat lusten att 
uttrycka mig kreativt och konstnärligt. När jag nu kan vara trygg och inte riskera att få 
kritik gör det att jag vågar ta fram och utforska det som finns i mig, stort som smått. 
Jag upplever att jag kan vila i mig själv även när det blir tokigt (som när jag faller 
tillbaka i gamla tankemönster och hamnar på sidan om mig själv och inte är helt och 
fullt i musiken och rörelsen). I och med att vi fokuserar på möte finns det inte längre 
något rätt och fel. Vi möts, vi rör oss tillsammans, vi utforskar nyfiket olika övningar 
och inspireras av det vi lär oss. Om det är någonting som inte känns bra så försöker 
vi ta reda på vad det är och vad det står för. Men vi låter också allting vara som det 
är. 
 
Helle möter mig i dansen som en kärleksfull vän och hon visar för mig att jag är 
betydelsefull och viktig för henne genom att uttrycka sin glädje över vårt möte både 
med ord och med sitt kroppsspråk. Hon visar att hon diggar mig och min rörelse 
vilket gör mig glad och inspirerar mig till att visa henne mer! Helle ger mig kärlek 
genom att se på mig och lysa mot mig med sina strålande ögon. Hon tycker att jag är 
fantastisk. Det gör mig glad! Det inspirerar mig! 
 
Varför var detta viktigt för min lärprocess?  
I och med att vi i den här kursen inte fokuserade på ett visst resultat eller önskad 
prestation utan att vi istället ägnade oss åt att mötas försvann den press som jag 
annars känt i undervisning. När Helle väljer att möta mig och talar till mig som en 
jämlik med sin rörelse, väcker hon lust i mig att å min sida uttrycka mig med rörelse 
till henne. Eftersom jag både i detta och andra exempel berättar om hur känslig jag 
varit för att bli bedömd eller kritiserad när det gäller konstnärliga saker som rörelse, 
att jag haft ett stort behov av en kärleksfull och trygg miljö samt behovet av att få 
utvecklas i min egen takt utan att bli störd av kritik eller någon annans värdering av 
det jag gör drar jag slutsatsen att detta förhållningssätt var nödvändigt för att få ur 
mig ur den rädsla som hämmade och höll tillbaka mitt uttryck. Vilket i sin tur var 
nödvändigt för att jag skulle kunna utvecklas så mycket som jag gjorde inom dansen.  
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4.2.2. Identitetsutveckling 
Jag beskriver (bilaga I.) en del av min utveckling under kursen som att ”jag blev 
dansare”. Det kan hända denna aspekt av min utveckling inte framträder så tydligt 
vid första anblicken av mitt material men om man tittar inuti Ismahni ser man att detta 
både varit viktigt och inneburit en stor förändring. Att vara dansare betyder för mig att 
jag får utöva min konst professionellt och i konsertsammanhang. Jag blir nyfiken på 
att undersöka hur denna identitetsutveckling gått till och vilken inverkan den haft på 
lärprocessen.  
 
Under reflektionerna har många insikter fötts och detta har haft stor betydelse för det 
förändrings arbete som det innebär att gå från vanlig skrutt till fullfjädrad dansare. 
Min förförståelse av lärande är att lärande alltid innebär att förändras i någon form. I 
den här processen handlar det om att jag ”blev dansare”. Det är någonting som har 
med min identitet att göra. Vi bygger vår identitet bl.a. på de erfarenheter och det 
bemötande vi får från omvärlden. Förändringar ger oss nya erfarenheter, många 
förändringar och starka upplevelser påverkar vår identitet.  
 
Helle har i den här kursen bemött mig som om jag redan var dansare. Hon har också 
bemött mig som en jämlik medmänniska. Våra gemensamma reflektioner har hjälpt 
mig skaffa mig mer självinsikt och insikter om bl.a. rörelse. I kombination med de 
praktiska övningarna har detta gett mig ökat självförtroende och successivt lett till 
utvecklandet av en identitet som dansare.  

 
Behovet av förebilder och mål 
Helle är själv en erfaren rytmikare och besitter många insikter om vad rörelse är och 
hur kommunikation uppstår. Hon förmedlar sin kunskap genom att förkroppsliga den, 
genom att leva den. På så sätt har inte Helle behövt säga så mycket med ord utan 
hon har förmedlat kunskap via sin kropp. Det har varit lätt för mig att ta till mig 
kunskap på detta vis.  
 
Helle förkroppsligar och representerar det som jag kommit för att lära mig. Helle var 
en stor förebild för mig. Hon hade precis de kunskaper som jag ville lära mig.   
Därigenom blev mitt mål tydligare och starkare för mig, jag kunde se vart jag var på 
väg. Jag kunder åka snålskjuts på Helles närvaro och flöde i dansen och följa med i 
det flöde som hon initierade och upprätthöll. Jag upplevde att ”jag kan, det här är lätt, 
jag förstår”.  
 
Helle fyller också en viktig funktion för mig då hon kan bekräfta och se när jag lyckas 
komma till närvaro och upprätthet i rörelsen på egen hand. Detta har en förstärkande 
effekt på mig och det blir ännu tydligare för mig att jag upplevde just det som jag 
tyckte mig uppleva. Det stärker min upplevelse och mitt självförtroende.  
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4.3. Viveka Hellström, analys av min studie 
 
HUR JAG SER PÅ ISMAHNIS BESKRIVNING AV DEN EGNA LÄROPROCESSEN 
Jag har blivit tillfrågad att läsa och reflektera över delar av Ismahni Björkmans 
examensarbete. Arbetet beskriver en läroprocess, och utgår från lektioner som 
Ismahni haft med Helle Axel-Nilsson. Jag har endast tagit del av empirin i skriftlig 
form (alltså ingen videodokumentation eller dylikt.) En anledning till att jag tillfrågats 
är att jag själv är bekant med Helle Axel-Nilssons arbetssätt, dels genom egna 
studier för henne, dels genom att jag författat en rapport om hennes tankar och 
metoder för Kungliga musikhögskolans räkning (2005). Förutom att ha intervjuat 
Helle har jag följt med och sett när hon undervisat på KMH. I samband med detta har 
jag också träffat Ismahni, då jag medverkat på två grupplektioner för Helle där 
Ismahni deltog.  
 
Min egen förförståelse hjälper mig att förstå den beskrivning Ismahni ger av sitt 
individuella arbete med Helle. Exempelvis använder Ismahni begreppet ”upprätt”, 
som är grundläggande för den ”ergonomi” och det helhetsperspektiv som finns i 
Helles undervisning. Det är också en praktisk och konkret metod om att stå, gå och 
på alla sätt röra sig. Utan denna min förförståelse hade jag exempelvis undrat över 
detta begrepp i beskrivningen. Jag undrar också hur och om man arbetat med det 
”upprätta” på dessa beskrivna lektioner? Har det kanske ingått som en självklar, 
integrerad del på de individuella lektionerna, för att Ismahni redan omfattar denna 
kunskap?   
 
Jag utgår nu ifrån några av de frågor Ismahni sänt till mig. 
 
Vad framträder för dig i detta material? Huvudlinjer och karaktäriserande drag? 
Det som först av allt framträder är ett mycket starkt förhållande mellan två personer. 
Ismahni använder ofta ordet ”kärlek” i sin beskrivning av samarbetet med Helle, 
något som kanske inte är så vanligt att möta i beskrivningar av undervisning. 
Läroprocessen som beskrivs verkar inte bara vara Ismahnis (”studentens”) utan 
också Helles (”lärarens”) – en gemensam resa för två personer som verkar känna 
varandra väl när det hela börjar.  
 
Att bli sedd och lyssnad på är också framträdande drag i beskrivningen av 
läroprocessen, samt att överkomma rädslor och kunna lita till sina egna förmågor 
utan att hela tiden värdera dem. Dessutom att lära sig att i sitt skapande vila i ”nuet”, 
kunna lyssna och lita till impulser som infinner sig i stunden. Också här handlar det 
att släppa kraven på prestation, som jag förstår det, och att inte se och på sig själv 
med ett ”yttre” öga. 
 
Ett annat framträdande drag i beskrivningen är mötet med en annorlunda lärarroll. 
Jag fäste mig särskilt vid hur Ismahni beskriver det ”stärkande” i Helles pedagogik, 
och att man i det gemensamma arbetet har andra utgångspunkter än de vanliga. I 
stället för att fokusera på det man INTE  kan (som fortfarande är så vanligt i 
instrumentalundervisning) bygger man i  Helles pedagogik på den kunskap som 
finns. Ismahni skriver: ”För mig har det inneburit en stor förändring att i stället få börja 
lektionen med att vara i det jag redan kan och vila i den trygghet och säkerhet jag 
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känner där.” Att detta verkar ha varit fruktbart för Ismahni visar hennes 
sammanställning av allt det hon lärt sig.    
 
Vad kan du se av min läroprocess i detta material, och hur skulle du beskriva 
den? Kan du se något i mitt material som varit avgörande för mitt lärande? Vad 
tänker du när du läser om resultatet av kursen? 
I detta material finns det mer beskrivet av ett ”före” och ”efter”, tycker jag, och inte så 
mycket beskrivningar av själva processen. I ett ”före” är Ismahni upptagen av rädslor 
och oro för att göra fel och inte duga, och därför inte bli älskad. Hon är också 
upptagen av föreställningar om vad en dansare ska kunna, som låser hennes uttryck. 
I ett ”efter” har dessa rädslor försvunnit och Ismahni har funnit en tilltro till sig själv 
och sina förmågor. Hon kan därför också förhålla sig mer öppen till musiken, till 
medmusikanter och medmänniskor. Hon har funnit en frihet i att uttrycka sig som 
dansare. Hon känner glädje och tillfredsställelse! 
 
Man kan alltid fråga sig när en process börjar och slutar. I detta fall tänker jag att 
läroprocessen startat tidigare än de här beskrivna mötena, då Helle introducerat sin 
pedagogik i mer grundläggande kurser för Ismahni. Redan här kan jag tänka mig att 
tankar väckts och en omprövning av egna föreställningar satt igång.   
 
Det jag kan se i materialet är former för lärandet: 
 
Reflektionen och hur den gått till. Här beskrivs en form av samtal med empatiskt och 
aktivt lyssnande. Ismahni beskriver det som ett ärligt och ömsesidigt utbyte, mellan 
två jämlika parter, som också kan ta upp rädslor och svårigheter med varandra i 
samtalen. Inga mer konkreta exempel ges om vad samtalet kan innehålla och vad 
det sedan väcker för tankar. 
 
Lektioner som i beskrivningen utgår från den intima relationen mellan Helle och 
Ismahni, med kramar och ett förtroendefullt samarbete. I beskrivningen framgår det 
att läraren (Helle) inte på något sätt verkar dominera och leda arbetet, utan att det är 
Ismahnis behov som är styrande. Övningen ”Vänta in din egen musik.”, som initierats 
av Ismahni, är ett återkommande inslag. Det är som jag tolkar det en utmanande 
övning, där bland annat prestationskraven utmanas, och som en träning att vara 
uppmärksam och närvarande ”här och nu”. 
 
Både lärare och elev tar ansvar för allt som sker i rummet, också i arrangemangen 
runtomkring (exempelvis städa efteråt). Ramarna för arbetet har varit fria. Vid behov 
har en lektion kunnat förlängas. Rollerna lärare och elev verkar i praktiken oftast vara 
utsuddade. Dessutom beskrivs hur fantastiskt det kan kännas att ha en 
medagerande – Helle – som ”förstår” och svarar på de rörelser som kommer från 
Ismahni. Att på detta sätt släppa in en annan människa i ett konstnärligt arbete är 
lärorikt och kreativt.  
 
Jag tror att en del som varit avgörande är tillit i den beskrivna läroprocessen, känslan 
av att vara accepterad i allt man gör. Jag tror också att det varit viktigt för Ismahni att 
känna sig sedd och bekräftad i denna process. Helle har varit en medagerande, en 
handledare ibland men också en ”närvaro”. Att för Ismahni ha med en annan 
människa närvarande i processen, som hon så kan lita på tror jag har intensifierat 
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hennes egen upplevelse av dansen och skapandet. Ismahni verkar också ha vuxit av 
att ta så mycket eget ansvar i den här processen. 
 
Hur stämmer materialet med den bild du har av Helle och hennes metod? 
Jag känner igen de frågor Helle ställer, och som faktiskt jag själv upplevt som mycket 
utmanande. På hennes lektioner vänder man liksom ofta uppochned på värden som 
förut varit självklara. Det har jag själv upplevt som elev till Helle, och jag har sett det i 
Helles arbete med studenter på KMH. Att ändra uppmärksamheten på vad man 
sysslar med i en sång exempelvis, kan verkligen ge nya upplevelser – och goda 
resultat! Att någon släpper fixeringen vid allt som är fel och istället försöker lita till det 
man kan och att lyssna till musiken ändrar ganska omgående hur man som lyssnare 
upplever utförandet. Jag har dock enbart följt Helles arbete i grupp, och på mer 
grundläggande nivåer. 
 
Jag har också sett att studenter, liksom Ismahni, också börjar reflektera över 
föreställningar de haft om sina förmågor, vad det innebär att vara ”duktig” till 
exempel, och annat som hindrar utförandet mer än det hjälper. Sådana 
föreställningar är ofta ”planterade” i tidigare musikundervisning. Den frihet som 
Ismahni förmedlar att hon erövrat, känner jag själv igen från arbetet med Helle. Jag 
kan dock tycka att det är svårt att hålla i dessa kunskaper och denna känsla i 
vardagen. Det har också många studenter talat om efter Helles kurser – att det är 
svårt att hålla kvar denna öppna inställning, och att lita på sina förmågor när Helle 
inte är närvarande och på så vis hjälper till. Ismahni har ju haft en längre läroprocess, 
och fördjupat sina kunskaper i detta ”nya” förhållningssätt. Hon verkar därför ha 
kunnat integrera det i hela sitt liv och skapande.  
 
Helle har intagit en mer tydlig handledarroll på de lektioner jag besökt och själv 
deltagit i. Lärare-elevroll har inte varit så utsuddade som mellan henne och Ismahni. 
Hon har initierat övningar, hon har varit den som frågat och drivit lärandet, men 
också varit öppen för att själv pröva och testa tillsammans med studenterna. Hon har 
även på de lektioner jag besökt lämnat mycket plats för reflektion. Hon har varit en 
närvarande och lyssnande lärare, och denna förmåga att så starkt vara med i 
läroprocessen tror jag också är väldigt betydelsefull för den positiva upplevelse som 
många studenter uttryckt att de fått av hennes lektioner.  
 
Viveka 
 

4.3.1. Reflektion kring Viveka Hellströms analys 
Det är naturligtvis oerhört värdefullt för mig som forskare att få ta del av en 
utomstående persons tankar kring det jag undersöker. Viveka har liksom jag studerat 
min empiri (dvs. bilaga I. Beskrivning av kurs i ergometodik med praktisk inriktning, II. 
Kvalitativ beskrivning av det jag lärt mig samt III. Dagboksanteckning av Ismahni 14 
april 2005). När jag läser Vivekas analys upptäcker jag att vi oberoende av varandra 
gjort många likartade kategoriseringar och kommit fram till många liknande 
slutsatser. Jag ställer mig frågan; vad beror det på?  
 
Gör det min undersökning mer ”sann” eller betyder det snarare att hon råkar ha 
samma förförståelse som jag? I och med att Viveka är väl förtrogen med Helle och 
Helles arbetssätt och själv varit elev till Helle håller jag det inte för osannolikt att 



 35 

förförståelsen färgar resultatet. Å andra sidan skulle det vara nästan lika osannolikt 
om vi hade exakt samma förförståelse. Å tredje sidan var det just pga. Vivekas 
förtrogenhet men Helle som jag valde att kontakta henne.  
 
Det är viktigt för mig och kan säkert vara intressant även för en utomstående läsare, 
att ta del av vad Viveka känner igen i mitt material och vad hon ser som speciellt för 
just den här kursen. Många gånger kan jag ta för givet att Helles och mitt arbetssätt 
och förhållningssätt är både enkelt och självklart men jag förstår att det inte är det 
och kommer själv ihåg att jag upplevde Helle som en ”annorlunda lärare” i början av 
min tid på musikhögskolan.  
 
Viveka är lite djärvare än jag i sin analys i det att hon vågar sig på att peka på flera 
samband mellan faktorer och resultat. Det tycker jag är spännande och intressant. 
Om jag skulle ha en praktisk inriktning på detta arbete skulle jag snabbt kunna dra 
flera sådana samband och kanske genast bege mig ut i världen för att ta reda på vad 
som leder till ett eller annat resultat. Men utifrån mitt i det här fallet strikt teoretiska 
förhållningssätt känner jag mig låst till att iskallt betrakta mitt material och vara noga 
med att inte göra ogrundade antaganden eller dra någon förhastad slutsats10. 
 
Viveka sätter fingret på det unika i mötet mellan Helle och mig, som att det präglas 
av kärlek, jämlikhet och gemenskap i ett förtroendefullt samarbete. Helles lärarroll 
beskriver hon som att Helle har ett annorlunda förhållningssätt till lärandet där hon 
inte låter värderandet och prestationen stå i centrum. Det stämmer med min bild och 
att det istället är jag som tagit eget ansvar för min lärprocess och kvalitén i det jag lär 
mig. Hon beskriver att våra roller elev-lärare suddats ut och att kursen utgör en 
gemensam ”resa”. Det håller jag med om och det var vår utgångspunkt från början.  
 
En stor del av processen har handlat om att bli fri från rädslor vilket vi båda 
konstaterar. Hon tar också upp reflektionen som varit en viktig form för lärande, att 
mina behov styr pedagogiken som hela kursen bygger på. Intressant är att Viveka 
lyfter fram mitt behov av att ”bli sedd och bekräftad” vilket jag själv gärna håller med 
om.  
 
Viveka tar upp detta med att ”vila i nuet” och att börja uppleva sig själv inifrån. Detta 
var någonting Helle och jag ägnade många övningar och mycket tid åt. Ett uttryck 
som myntades under kursen var ”Jag upplever mig själv” och betyder just detta att 
man upplever sig själv inifrån. I Vivekas beskrivning påminns jag även om hur ”Helles 
närvaro” intensifierat min upplevelse och bidragit till det konstnärliga skapandet.  

                                                
10 Ajabaja! 
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5. RESULTAT 
Här följer nu en sammanställning av det resultat som undersökningen givit.  
 

5.1.1. Om lärprocess 
Längtan, drömmar, ambition inom mig ger upphov till motivation att lära mig. 
Trygghet och mod gör att jag vågar försätta mig i utmanande lärsituationer som ger 
mig nya erfarenheter. De nya erfarenheterna gör att jag upptäcker min förmåga att 
använda dansen för att uttrycka mig. I reflektion och samtal kring dessa erfarenheter 
föds insikter som prövas i nya praktiska övningar som i sin tur befäster kunskapen. 
Eller föder nya insikter som prövas etc. (4.1.2) 
 
Frigörelse har varit en stor del av lärprocessen (4.1.2, 4.3). Genom att ta bort 
mentala begränsningar och hinder för min rörelse har det konstnärliga uttrycket blivit 
friare. Det har till största delen handlat om att bli fri från rädsla. Genom att berätta om 
och reflektera kring min rädsla tillsammans med Helle, har det ofta visat sig att 
rädslan varit antingen obefogad eller försvunnit. För att rädslan ska försvinna helt och 
hållet har praktiska övningar varit nödvändiga för att skaffa mig nya positiva 
erfarenheter som bevisar att jag inte behöver vara rädd för det som jag oroat mig 
över. Dessa lärdomar har ytterligare befästs under reflektioner tillsammans med 
Helle. (4.1.3) 
 
Under de vackra och omvälvande erfarenheter som jag upplevt tillsammans med 
Helle har behovet att reflektera uppstått (4.1.1). Reflektionerna har i sin tur resulterat 
i många viktiga insikter. Vid några få tillfällen har Helle under dessa reflektioner 
presenterat ny information. Information som ibland skakat om min tidigare 
uppfattning och utmanat mig till att se nya mönster. Viktigt att nämna i 
sammanhanget kan vara att initiativet att tala om ett visst ämne ändå har kommit 
från mig. Genom att sedan praktiskt pröva och undersöka de nya mönster och 
strukturer har jag skaffat mig nya erfarenheter som i sin tur resulterat i nya 
reflektioner. Genom reflektion och därmed nya insikter har kunskap uppstått som 
återigen genom praktiska övningar successivt förankrats. 
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5.1.2. Vilka är mina behov i lärsituationen? samt  

Vilka faktorer har haft avgörande eller positiv inverkan på lärprocessen? 
När jag ska beskriva dessa behov och faktorer blir det tydligt för mig att de inte är 
lösryckta bitar utan att de hänger ihop i små och stora paket eller cirklar. Det har 
delvis varit svårt att särskilja faktorer från behov varför jag nu beslutat mig för att slå 
ihop dessa två kategorier då min studie trots allt inte syftar till att sönderdela och 
plocka isär utan snarare att förklara processer och sammanhang.    
 
Kärlek: Att vara älskad för den jag är och inte bli bedömd utifrån det jag presterar 
(4.1.2). Att få knyta an till pedagogen på ett personligt plan. Att min kärlek är viktig för 
den andra personen. Att få ta emot kärlek och bli sedd tills det ur detta förtroendefulla 
samspel uppstår tillit. (4.1.3, 4.2.2, 4.3) 
 
En trygg miljö: Den trygga miljön har bland annat uppstått ur Helles metodiska-, 
sociala- och emotionella kompetens samt ur den kärlek vi har för varandra. När jag 
känt osäkerhet har Helle fungerat som en säkerhetslina. Det var förutsättningen för 
att jag skulle kunna slappna av från den press om jag annars känner. På så sätt har 
det varit lättare för mig att koncentrera mig i övningarna. (4.1.2, 4.1.3 m.fl.)   
 
Intersubjektivitet: Att dela upplevelser och känslor med varandra. Att bli sedd och 
speglad både på ett personligt plan och i det konstnärliga uttrycket har hjälpt mig att 
utveckla min identitet samt förankrat kunskap. (4.1.1, 4.2.3) 
 
Positiva upplevelser i lärsammanhang som t.ex. att lyckas, har stärkt mitt 
självförtroende och på så sätt gjort mig mer mottaglig för ny kunskap. (4.1.3) 
 
Gemensamma reflektioner: Att få berätta om min rädsla, oro eller annat som 
hindrar mig från att uttrycka mig fritt har varit en viktig del av frigörelseprocessen. 
(Frigörelseprocessen har i sin tur varit viktig för mitt konstnärliga uttryck och för mitt 
välbefinnande och livskvalité.) Att få tänka högt utan att bli avbruten och ha någon 
som lyssnar och tar emot det jag säger på ett kärleksfullt sätt har varit viktigt för vårt 
kunskapande. (4.1.3, 4.3) 
 
Jämlikhet: Att vara jämlik med pedagogen och att övningar och reflektioner sker på 
lika villkor. När det är jämlikt finns det ingen auktoritet eller att någon står över den 
andra utan vi är där för att vi tycker om och behöver varandra. (4.2.2, 4.2.3, 4.3) 
 
Kunskapande: Att tillsammans få utforska och upptäcka ny kunskap där det inte 
finns några på förhand givna rätt eller fel svar. Den kunskap som vuxit fram under 
kursen har i huvudsak varit praktiskt och direkt tillämpbar i de övningar vi gjort. Men 
en stor del av kunskapen har också varit den personliga utvecklingen, att upptäcka 
och utforska den egna förmågan. (4.1.1, 4.3) 
 
Ambition och motivation har drivit processen framåt (4.1.2). 
 
Mod har haft en avgörande betydelse i många utmanande lärsituationer (4.1.2).  
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Koncentration i övningar och reflektioner har uppstått som ett resultat av att jag inte 
behövde oroa mig för många saker som jag annars gör, samt en medveten träning i 
att rikta och hålla uppmärksamheten på musiken, rörelsen eller övningens 
instruktion. Detta har varit viktigt för att vi skulle kunna jobba på ett djupt plan. 
Genom stor noggrannhet i övningar har vi upptäckt små skeenden och detaljer som 
vi sedan kunnat förändra för att påverka det konstnärliga resultatet (4.1.2, 4.2.1). 
 
Lärarens kunskaper och intuition: Att Helle kände till mig och visste vem jag var, 
min nivå och mina kunskaper, tror jag inte spelat så stor roll i det här sammanhanget. 
Hon har däremot, tack vare sin lyhördhet och intuition haft lätt att förstå vad jag 
behövde i lärsituationen och kunde möta mig där jag befann mig vilket underlättat 
min lärprocess. Helles förmåga att läsa av mig och mina behov var på så sätt viktig 
för min utveckling (4.1.1).  
 
Mina förkunskaper och att jag kände till Helles metod var viktigt för vilken kunskap 
jag kunde ta till mig under kursen (4.1.1, 4.3).  
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5.1.3. Går det att utifrån min undersökning beskriva en optimal 
lärmetod? 

Det är mycket svårt att presentera en metod som kan fungera optimalt för mig i alla 
situationer. Däremot kan jag konstatera att jag uppnådde ett gott resultat under 
kursen med Helle då jag fick ta mycket plats och helt och hållet följa min egen lust 
och mina egna behov. En beskrivning av en sådan metod skulle kunna vara:  
 
Målsättningen för lärandet utgår från studentens egna drömmar och ambition. 
Övningar anpassas och styrs av studentens behov i lärsituationen. Undervisningen 
syftar till att ge möjlighet upptäcka inneboende resurser och lära känna sig själv. 
Läraren stöttar studenten genom att hjälpa till att ta bort hinder för lärande. Fokus 
ligger på att må bra och inte på att prestera. Metoden bygger på ett gemensamt 
kunskapande, praktiska övningar samt reflektion. 
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5.2. Analys 
Under undersökningens gång och i sammanställningen av resultatet framkommer att 
lärandet inte bara är en process utan ett komplext samspel av många faktorer och 
skeenden som kan se olika ut från gång till gång, varför jag inte kan presentera en 
komplett förteckning över hur min lärprocess ser ut. Dessutom vore det naivt att tro 
att min studie skulle kunna utgöra en allomfattande kartläggning av min lärprocess 
och alla påverkande faktorer.  
 
När jag läser min undersökning, empirin, Viveka Hellströms analys samt till detta 
lägger Helles positiva och igenkännande reaktioner (då hon tagit del av mitt material) 
antar jag att min lärprocess, vissa gånger, ur ett perspektiv sett ut ungefär så som jag 
beskriver den i resultatet (5). Det som ideligen återkommer i dessa beskrivningar är 
reflektionens avgörande betydelse för min lärprocess. Reflektion har onekligen varit 
en del av kursen och ett inslag i varje lektion men hur skulle jag kunna avgöra 
huruvida detta verkligen varit viktigt för min lärprocess? Viveka skriver att hon märkt 
att även andra studenter som träffat Helle börjat reflektera mer. Hon skriver att hon 
själv upplevt Helles undervisning som utmanande, att hennes tidigare uppfattning 
ställs på ända och att många med henne upplevt att sådant som man tagit för givet 
inte längre ligger lika fast. Detta bekräftar även Helle för mig i vårt samtal. Här tycker 
jag mig se ett samband mellan omvälvande erfarenheter och uppkomsten av ett 
behov av reflektion. Detta skulle kunna ligga till grund för en teori om att reflektionen i 
den här kursen inte i första hand var ett metodiskt grepp utan ett behov.  
 
När vi kommer till frågan om behov finner jag det oerhört svårt att säga att en viss 
specifik sak varit ett behov i lärsituationen och ännu svårare är det att avgöra om och 
hur de påverkat lärprocessen. Även om jag upplevt någonting som ett behov är det 
inte säkert att det verkligen är så eftersom det skulle kunna finnas andra 
bakomliggande och dolda orsaker dels till behovet men också till att jag upplever det 
som ett behov. För att kunna uttala sig i detta skulle man behöva pröva situationen 
på många olika sätt. Nu var inte det möjligt i den här studien. Men att många av de 
faktorer jag nämner i resultatet (5) har påverkat processen håller jag ändå för troligt.  
 
Om jag försöker mig på att rangordna alla faktorer och behov upptäcker jag till min 
förvåning att det som jag slutligen måste sätta längst ner var avgörande för att hela 
kursen skulle börja och samma sak händer gång på gång när jag försöker välja en 
annan ordning. På så sätt finner jag detta lönlöst och accepterar att allt hänger ihop 
och i varandra. Naturligtvis skulle det vara enkelt för en sådan som jag sätta kärlek 
högst upp och säga ”det är det viktigaste av allt” (för det är det ju! och jag skulle 
kunna rada upp många argument för det). Men jag måste krasst konstatera att det 
inte är säkert att det i den här processen hade tagit mig särskilt långt utan t.ex. 
motivation. Skulle jag å andra sidan säga att motivation är allt dyker frågan upp hur 
långt jag hade kommit med den om jag t.ex. inte träffat på ”rätt” lärare etc.  
 
När jag tittar på alla de faktorer och behov som kan ha haft betydelse för min 
lärprocess tycker jag det är lätt att föreställa sig många inbördes samband. Som t.ex. 
att koncentrationen verkar uppstå när mina behov av kärlek, en trygg miljö, inte bli 
bedömd och jämlikhet är tillgodosedda. Här finns gott om frågeställningar för den 
som vill forska vidare.  
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Intressant är också att fundera över vilka behov och faktorer jag inte tar upp. När jag 
analyserar resultatet (5) ser jag i stort sett en avspegling av min förförståelse för vad 
jag innan denna studie trodde skulle påverka min lärprocess. Visserligen har det 
skett en viss nyansering av denna förförståelse under loppet av denna studie och 
vissa saker har blivit tydligare för mig men inget av det som framkommit har 
egentligen chockerat mig eller vänt uppochned på min värld. Det jag ser är snarare 
en ordning och strukturering av det jag i princip redan visste och skillnaden är att jag 
nu kan underbygga denna ”kunskap” med goda argument.  
 
När jag jämför det Viveka kunnat se i mitt material med min egen analys ser jag 
förvånansvärt lite som skiljer dem åt. Lägger jag därtill Helles positiva och 
igenkännande reaktioner då hon tagit del av mitt material finner jag att denna studie 
hittat viss förankring i omvärlden och på så sätt kan sägas ha relevans och värde 
både för mig själv och för andra som vill titta närmare på sin egen eller andras 
lärprocesser.  
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5.3. Slutsatser 
Oavsett om jag tittar på reflektionen som ett behov som uppstått på grund av de 
omvälvande och starka upplevelser jag haft under den här kursen, eller som en del 
av en metod, samt konstaterar att det är just i reflektionen som många viktiga insikter 
fötts som sedan legat till grund för mycket av den utveckling och det lärande som 
skett, och till detta lägger att jag själv tycker om att reflektera, tycker jag mig på goda 
grunder kunna dra slutsatsen att reflektionen har varit en avgörande faktor som 
bidragit på ett positivt sätt till min lärprocess och min utveckling.  
 
I begynnelsen var min ambition och min frågeställning ”hur blir jag expert11 på mitt 
eget lärande” och det tror jag vi kan våga oss på besvara genom följande 
resonemang. Vi kan konstatera 1) en kurs har ägt rum 2) lärande har skett 3) ett gott 
resultat uppstått12. Det goda lärandet hände då jag var i kontakt med mig själv och 
mina behov i lärsituationen och förde en öppen dialog med min lärare kring detta. På 
så vis har jag successivt blivit allt mer medveten om min lärprocess. Denna 
medvetenhet utvecklas och växer inte minst genom denna studie och har i 
förlängningen potential att utveckla kunskap till expertis.  

                                                
11 Person som är kvalificerad inom något ämne. I akademiska sammanhang är en expert någon som 
har skrivit en avhandling på den specifika frågeställningen. (Wikipedia, 2006) 
12 Detta kan verifieras genom Helles vittnesbörd. Till den som protesterar och säger att hon skulle vara 
jävig svarar jag att ”ja, det är hon förvisso”. Men det är också alla andra människor eftersom vi delar 
detta ett och samma jordklot är vi alla mer eller mindre beroende av varandra. 
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5.4. Diskussion 
Det här arbetet har varit en lång och till en början mycket krånglig resa genom 
många utmaningar där jag ofta ifrågasatt vad jag gett mig in på. I och med att jag inte 
hittat någon annan som genomfört en forskningsstudie på sig själv har det varit svårt 
att hitta en modell för mitt arbete. Det som trots dessa svårigheter upprätthållit min 
motivation är dels min ständigt positiva och hjälpsamma, men samtidigt mycket 
kritiska handledare Ambjörn Hugardt som värderat mitt arbete som både viktigt och 
intressant samt mitt eget intresse för ämnet. Ända sedan jag började på 
musikhögskolan har jag varit nyfiken på just detta med lärande, hur det går till och då 
framförallt hur jag själv lär mig. Allt eftersom arbetet inordnats i en struktur har det 
blivit mer inspirerande och roligt att skriva. Man kan alltid fråga sig när ett arbete blir 
klart och vad kriteriet för detta är men jag inser att just denna del av processen nu 
har kommit till ett avslut. Att förstå och ”bli expert” på mitt lärande är däremot en 
process som fortsätter.  
 
Det jag åstadkommit i denna studie är i princip en kartläggning av det som idag är 
min förförståelse av hur min lärprocess ser ut samt vilka faktorer som kan påverka en 
sådan process. Jag är dock övertygad om att jag är någonting större och mer 
allomfattande på spåret och hoppas att fler kan känna sig inspirerade av att gå vidare 
med liknande frågeställningar.  
 
Det som varit mest intressant för mig under det här arbetet var när jag upptäckte hur 
jag kunde ställa frågor till mig själv för att få reda på hur min inre process ser ut. 
Detta var någonting som Ambjörn föreslog redan från början men som jag kände ett 
stort motstånd inför. Anledningen till att jag inte ville gå med på denna uppdelning i 
Ismahni 1 och Ismahni 2 var att jag i kursen med Helle njutit så mycket av att vara 
”hel” och ett med mig själv och att slippa det där ”yttre ögat” som Viveka så fint 
beskriver det. Jag var rädd att jag skulle hamna tillbaka i en uppdelning av mig själv 
som en bedömande del och en utförande del. Men så upptäckte jag att dessa frågor 
kunde ställas utifrån nyfikenhet istället för bedömning och då var det som att det 
lossnade för mig och all spänning och rädsla släppte och texten började rasade ur 
mig. Om detta hade varit en del av min undersökning hade jag nu släppt loss Ismahni 
2 på detta uttalande och bombarderat det med nyfikna frågor men jag låter det få stå 
för sig själv och lämnar istället utrymme för din egen fantasi att bilda dig en 
uppfattning om vad det betyder.  
 
Jag tror att många kan känna igen sig i mitt material och i mina beskrivningar av den 
process som pågår inom mig när jag befinner mig i en undervisningssituation. Jag 
blir nästan blyg när jag läser vissa av mina beskrivningar och hoppas att du kan ta 
emot detta förtroende på ett ömt och kärleksfullt sätt. Anledningen till att jag valt att 
delge dig så många personliga detaljer är att jag tror att de inte är unika för mig och 
att jag hoppas de kan hjälpa någon som är i min situation att få syn på sin egen 
process och kanske hitta nya sätt att hantera viss problematik. Om du är lärare 
hoppas jag att det kan hjälpa dig att förstå vad som kan pågå inom en människa som 
befinner sig i elevsituationen.  
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5.5. Nya frågor 
 

Tillgodose personliga och specifika behov + motivation = koncentration? 
I min undersökning finner jag avsnittet om koncentration och uppmärksamhet särskilt 
spännande och tänker på hur det relaterar till annan forskning (Willamon, 2002, m.fl.) 
som visar att koncentration är en avgörande faktor för lärande. Jag tänker även på 
att det blivit modernt att i den allmänna debatten kring skola och pedagogik tala om 
barn med koncentrationssvårigheter eller barn med särskilda behov. Det man kanske 
inte tänker på är att för de flesta uppstår koncentration automatiskt när man är 
motiverad. (Titta tillexempel på barn som spelar dataspel eller får ägna sig åt 
någonting annat som de tycker är roligt och spännande.) Det min studie skulle kunna 
visa på är att oavsett vilka behov en människa har är det viktigt att uppfylla dem för 
att man ska kunna koncentrera sig på en uppgift. Här skulle jag gärna se mer 
forskning! Är detta en fingervisning om hur vi människor är funtade? Visar detta på 
ett gemensamt behov för alla människor eller är det en fråga om läggning i 
personligheten? 
 
Rörelse – Förändring – Lärande  
Under min utbildning till Rytmikpedagog har rörelse och dans varit en stor del av 
innehållet. Något som jag då tänkt på är sambandet mellan rörelse och förändring. 
Att vara i rörelse är att vara föränderlig. Allt liv är i rörelse och allt liv förändras. Även 
lärande innebär att man förändras. Man kan inte lära sig någonting utan att 
förändras. Lärandet är en rörelse. Efter att man tagit till sig eller bildat ny kunskap är 
man lite annorlunda än innan. Om man inte förändrats har man inte lärt sig 
någonting.  
 
I början av min studie utgick jag delvis från barnets förmåga att lära sig och kände 
mig provocerad av den allmänna sanningen att ”det blir svårare att lära ju äldre man 
blir”. Jag ser ingen anledning till att det skulle finnas ett samband mellan ålder och 
lärande. För mig har det varit tvärt om och jag upplever att jag lär mig bättre och mer 
nu än t.ex. när jag gick på gymnasiet. Jag är fortfarande nyfiken på detta ämne. Kan 
det vara så att det snarare är motvilja mot förändring som skapar svårigheter att lära 
sig nytt? Är det möjligen så att när vi blir äldre inte vill ifrågasätta och ompröva vår 
uppfattning och världsbild så till den grad att vi mister förmågan att lära oss? Om det 
är så, skulle man då kunna återerövra den genom att dansa? Kan man genom dans 
och rörelse återerövra mod att förändras och igenom det återvinna förmågan att 
lära? 
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BILAGOR  
 

I. Beskrivning av kurs i ergometodik med praktisk inriktning  
Avancerade rytmikstudenter hade på Kungl. Musikhögskolan möjlighet att välja 
tillvalskurser i enlighet med sina individuella specialiseringar. Jag valde då 
”Ergonomisk metodik med praktisk inriktning mot dans och instrumentalspel” för Helle 
Axel-Nilsson. Kursen syftade till att ge deltagaren en ergonomisk förhållningssätt och 
en ergonomisk metod för undervisning och konstnärligt utförande av dans och 
instrumentalspel.  
 
Kursens namn:  
Ergonomisk metodik med praktisk inriktning mot dans och instrumentalspel 
Lärare: Helle Axel-Nilsson  
Period: november 2004 - maj 2005 
Omfattning: 12 tillfällen á 1 -2 h.  
Frekvens: lektioner med 1 – 2 veckors intervall 
 
Kursen bygger till stor del på Helle Axel-Nilssons sätt att undervisa. Man kan säga att 
kursen helt och hållet utgår från Helles metodik. Helle har ett unikt sätt att förhålla sig 
till studenten och till lärsituationen och man kan säga att det är det som är själva 
kursen.  
 
Helles undervisnings metod 
Helle utgår i varje stund i varje lektion utifrån mötet och utifrån individen hon möter 
och dennes behov och önskemål. Helle utgår från att varje människa söker och letar 
efter just det hon behöver upptäcka och lära sig. På så sätt kan man säga att Helle 
Axel-Nilsson´s lärarroll innebär att leda genom att följa. Detta är förhållningssätt är 
inte så vanligt inom pedagogik men man möter det betydligt oftare i terapeutiska 
sammanhang.  
 
Helle började kursen med att fråga mig ”Vad vill du göra?” sedan hon förstått och 
lyssnat på vad jag ville frågade hon ”och hur vill du göra det?” och utifrån mitt svar 
har jag eller vi tillsammans uppfunnit övningar som utgjort grunden för lektionernas 
innehåll.  
 
Det Helle har gjort på våra lektioner är att ta emot mig, lyssna på mig och möta mig. 
Detta kan tyckas vara en enkel beskrivning av ett tillvägagångssätt och det är enkelt. 
Samtidigt inte så enkelt som man tror. Jag vet att Helle själv brottats med sin identitet 
som lärare och ibland säger saker som ”Jag vet inte om jag är lärare… det är ju jag 
som lär mig av dig!” och jämför sig med den konventionella bilden av läraren som en 
person som genom att föreläsa eller instruera överför kunskap till andra människor.  
 
En viktig del i Helles pedagogik är den ”jagstärkande” och självförtroendehöjande 
delen. Helle har sett ett värde i att hjälpa studenten förstå och formulera vad man 
redan vet och vad man redan kan. Ofta har jag upplevt att andra lektioner med andra 
lärare kan börjar med att kartlägga vad jag inte kan och fokuserar på att tillgodo se 
mina brister. För mig har det inneburit en stor förändring att istället få börja lektionen 
med att vara i det jag redan kan och vila i den trygghet och säkerhet jag känner där.  
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Utifrån denna plattform har Helle sett det som sin uppgift att stödja mig i mitt sökande 
efter mitt personliga och konstnärliga uttryck i dans och spel. Detta han hon gjort 
utan att lägga värderingar på det resultat jag åstadkommer. Det enda hon har 
värderat är om jag själv är nöjd, om jag var ”i mig själv” och ”upprätt”.  Hon bejakar 
och välkomnar mina idéer och förslag till övningar och tillåter mig att tillsammans 
med henne utforska mig själv och min egen förmåga. Hon har även själv aktivt och 
nyfiket deltagit i övningarna. Hon lyssnar till mig på ett uppriktigt och ärligt intresserat 
sätt. Hon är personlig genom att hon har öppnat sig för mig och gett mig tillgång till 
sina känslor och tankar. Hon har varit en kärleksfull medmänniska i all sin 
mänsklighet och bejakat sina egna frågor och sin osäkerhet. Hon har dansat med 
mig som en jämlik. Hon har lämnat hela ansvaret för mitt lärande till mig i och med 
det att hon aldrig bedömt mig eller sagt åt mig vad jag ska göra. Reflektionerna efter 
övningarna har vi alltid gjort tillsammans som två likvärdiga deltagare.  
 
Helle har förmedlat att för hennes skull behöver jag inte bli någonting, inte göra 
någonting för att få hennes kärlek, den finns där oavsett vad som händer. Jag har 
också upptäckt att min kärlek till Helle är värdefull för henne. Jag vet att jag betyder 
något för henne och att hon tycker om att mötas med mig.  
 
Lektionerna  
Lektionerna gick till på så sätt att vi hälsade på varandra på ett personligt sätt genom 
att kramas och berätta för varandra hur det står till idag. Det kunde vara utförliga 
beskrivningar av hur dagen sett ut och vilka utmaningar eller gåvor den hitils 
inneburit.  
 
Sedan började vi med våra övningar. Någon av oss gav instruktioner för en övning. 
Sedan utförde vi övningen som kunde ta mellan ca 3-20 minuter. Därefter stämde vi 
av med varandra om vi hade några frågor kring övningen, om vi ville göra övningen 
igen eller om det fanns behov av att reflektera kring det hon eller jag upplevt. 
 
Reflektionen gick till så att vi satte oss mitt emot varandra och tittade varandra i 
ögonen på ett empatiskt och vänligt vis. Så fick den ena börja berätta om sina 
upplevelser utan att bli avbruten och den andra lyssnade och var verkligen med i 
berättelsen men responderade inte med ord, men man kunde använda leenden eller 
bifallande, inkännande, förstående ljud. Berättelsen vävdes samman med vad den 
som berättade tänkte om det man upplevt och hur det känts och varför man tror att 
man upplevt det så som man gjort. Vi var helt ärliga mot varandra och berättade 
även sådant som kan vara svårt t.ex. om man kände rädsla inför något moment i 
övningen eller om man misslyckades med att utföra övningen och var upptagen av 
andra tankar.  
 
Sedan kunde man välja mellan att bolla över det till den andra med frågan ”hur var 
det för dig?” eller ”vad tänker du om det jag har berättat?”. Den andra svarade då 
med antingen sin berättelse/reflektion om sina upplevelser eller fortsatte på 
förstberättarens historia genom att lämna sin aspekt av upplevelsen och ställa 
kompletterande frågor till förstberättaren och reflektionen fortsatte därefter i 
dialogform. På så sätt växte nya insikter fram och idéer till nya övningar uppstod och 
prövades.  
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Vid varje lektion filmades en eller ett par övningar och någon reflektion.  
 
Vi lade lektionerna på eftermiddagarna så att man inte hade någonting direkt efteråt. 
Detta gjorde att vi kunde hålla på lite längre de gånger vi hade behov av det. 
 
När vi var nöjda för dagen hjälptes vi åt att plocka undan, tackade varandra och ofta 
bekräftade vi för varandra hur värdefullt och fint det hade varit att mötas och så 
kramades vi. 
 
Kursens tongivande övning - Vänta in din egen musik! 
Vi började med en övning som jag hade kommit på: Vänta in din egen musik! Man 
sitter på golvet och väntar i tystnad tills man hör en musik inom sig. När man hör 
musiken låter man den ta plats i kroppen i form av rörelse. Det blev en träning i att bli 
ett med musiken. Inte höra i förväg och röra sig sedan, utan att röra sig samtidigt 
som musiken kommer till en inifrån. Denna övning blev tongivande för hela kursen 
och vi kunde hålla på med den en hel lektion. 
 
Hur det var när det började … 
När jag började kursen hade jag ett känsligt men ganska begränsat rörelseuttryck. 
Medan jag dansade befann jag mig ofta i tankarna och antingen i framtiden ”vad ska 
jag göra nu” eller i dåtiden ”oj då, hur blev det där?”. Jag var ganska smidig tack vare 
min kroppsbyggnad och att jag tidigare tränat både Aikido och andra sorters dans.  
 
… och när det slutade 
När kursen var färdig kände jag att jag hade blivit en dansare! Att dansen var mitt 
uttryckssätt i både koreografi och improvisation. Medan jag dansar rör sig tanken 
enbart kring rörelsen, musiken, rummet och det som pågår just nu. Jag hade ”erövrat 
min kropp” och var mycket mer fri i mina rörelser och i hela kroppen. Jag var ännu 
smidigare men också mer bekväm med min kropps fysiska begränsningar som att 
jag t.ex. inte är särskilt vig (för att vara dansare).  
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II. Kvalitativ beskrivning av det jag lärt mig  
Detta är en samanställning av mina upplevelser och mitt lärande under kursen med 
Helle Axel-Nilsson (ht 2004-vt2005).  
 
Jag har utvecklat mitt utförande av rytmik/rörelse/dans13 
• Jag har blivit bättre på att uttrycka mig konstnärligt med rörelse. 
• Jag har lätt för att improvisera i rörelse och känner mig fri i min kropp. Jag 

kommer inte av mig utan jag kan följa ett flöde. 
• Jag upplever att jag kan uttrycka allt jag har inom mig med dans. 
• Jag kan ge mig hän i rörelsen till den grad att jag upplever att musiken inom mig 

tar plats i min kropp och uttrycker sig genom min rörelse. Det är inget jag styr 
eller har behov av att kontrollera, jag bara följer med.  

• När jag rör mig upplever jag: musiken, kommunikation, kärlek, samspel, glädje, 
lycka, njutning. Det vill säga enastående och total närvaro och välbefinnande! 

• Jag känner mig lika självsäker när jag dansar i tystnad som till musik (det måste 
förståss vara musik som jag tycker om) eller tillsammans med Helle. 

 
Jag har fått insikter om rörelse/dans 
• Jag förstod att; för att vara ett med rörelsen, för att verkligen bli rörelsen, måste 

man invänta den och sedan röra sig exakt samtidigt som man känner den. Det 
var en träning i att bli ett med sig själv och sin kropp och i att följa flödet.  

• Jag behöver inte göra någonting för att dansa – även att bara stå är en otroligt 
stark rörelse – en dans.  

• Rösten och rörelsen är egentligen samma sak.  
• Jag har hittat ett sätt att börja och sluta som hjälper mig att vila i mig själv 

genom hela dansen. Eftersom jag vet att jag inte behöver göra någonting för att 
dansa och att det räcker med om jag ”bara” står brukar jag börja med att just 
”bara” stå. Medan jag står känner jag in rummet och alla människor som är där 
och som är en del av det, och jag känner mig själv och luften och alla ljud. 
Sedan överlämnar jag mig och låter dansen och musiken ta plats i mig och jag 
börjar dansa, fri och hängiven. Sedan brukar det hända att det efter ett tag 
känns färdigt och jag får en impuls att sluta. Då stannar jag. Det brukar alltid bli 
bra.   

 
Samspel – kommunikation  
• Jag har utvecklat en stor lyhördhet för andra människors rörelse och ett rumsligt 

lyssnande. När Helle och jag dansar upplever jag att vi har kontakt och att vi 
samspelar med rörelserna. Vi kommunicerar och berättar saker för varandra 
med rörelse. Vi lyssnar och svarar varandra. Även när vi inte ser varandra 
känner jag var i rummet hon är och med vilken kvalitet14 hon rör sig. Om vi t.ex. 
båda är inne i någon dragrörelse (bild 2 sid. 48) och den yttersta punkten är 
våra händer, kan jag uppleva en kontaktyta precis i min hands yttersta punkt 
som om jag tryckte mot någonting elastiskt. Och precis i det ögonblick som 
Helle släpper upphör trycket. I sådana ögonblick upplever jag särskilt tydligt att 

                                                
13 Dans, i betydelsen, all rörelse där utövaren har för avsikt att uttrycka sig konstnärligt.  
14 Vi har bl a jobbat med de rörelsekvaliteter som man inom Elsateknik benämner: stöt – en hård 
riktade kraft tex ett fot stamp, press – ett ihållande tryck, drag – seghet där man upplever motkrafter, 
schwung – kraften av en svängande pendel i tex ben eller arm och fjädring – kroppens inneboende 
elasticitet och mjukhet hos tex diskarna i ryggraden.  
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vi har kontakt. Med Helle kan jag uppleva att vi rör oss som en kropp. Vi kan 
t.ex. vara mycket nära varandra och röra oss snabbt utan att krocka. Jag känner 
mig nära henne även om vi är långt ifrån varandra fysiskt. När jag ser på filmer 
där vi rör oss tillsammans är det påtagligt för mig att våra rörelser tillsammans 
utgör en helhet – de är samstämmiga. 

 

    
 

Bild 2: Ismahni och Helle dansar i Ytterjärna kulturhus  4/7-2006. På bilden kan man se att just här 
är kontakten i vårt samspel uttryckt i det att vi är inne i samma kvalitet, vi avslutar en fras med en 
inandning och en dragrörelse. Kontaktpunkten mellan oss blir särkilt tydlig om man tänker sig ett 
band mellan våra vänstra handlovar.    

 
Publikkontakt 
• Jag kan kommunicera med rörelse till en publik. När jag är på scenen kan jag 

uppleva hur publiken följer mina rörelser och lever sig in i dem. Även här kan jag 
uppleva att det uppstår vissa kontaktytor mellan min hud och publikens ögon, 
som känns väldigt påtagliga. Efter konserter där jag dansat händer det att publik 
kommer fram till mig och talar om att de berörts av mina rörelser och min dans. 
Det händer även att de reflekterar över precis det som jag velat uttrycka med 
min rörelse.  

 
Välbefinnande - livskvalitet 
• Jag är lycklig när jag dansar 
• Jag känner mig helt fri när jag rör mig 
• Jag njuter av mina rörelser, mina upplevelser och av mig själv 
• Jag känner att jag har tillgång till hela mig, min kapacitet och min kropps hela 

styrka och flexibilitet när jag rör mig.  
• Mina rörelser tillfredställer min musikaliska och estetiska längtan 
• Jag är trygg i mig själv när jag dansar 
• Jag upplever att jag är inuti mig själv helt och fullt. Jag upplever allting inifrån 

mig själv (mottsatsen skulle vara att fantiserar om hur jag ser ut för en 
betraktare)  
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• Jag har förstått vad det innebär att älska sig själv och tillåta sig att vara som 
man är. Kärleken till mig själv och till andra har därmed vuxit. Det gör att jag 
känner mig generös, öppen och kärleksfull både mot mig själv och gentemot 
andra. Jag mår mycket bra i det! 

• Jag upplevde en stor tillfredställelse under kursen. Samtidigt som det var en stor 
och omvälvande process var den vilsam och på många sätt kravlös och jag 
utvecklades väldigt mycket. Det kändes meningsfullt och jag kände mig 
motiverad och levande. 

 
Trygghet – självinsikt – självförtroende  
• Jag har övervunnit många rädslor som tidigare begränsade mig varav de tre 

viktigaste är: Jag var rädd för att inte vara älskad, jag var rädd att det inte skulle 
finnas musik inom mig, jag var rädd att bli bedömd.  

• Jag har fått insikt om mig själv och mina begränsningar. T.ex. Insikt om hur jag 
märker var min gräns går – var möter jag rädsla som håller mig tillbaka. Och hur 
jag kan möta min rädsla genom att se på den och ta reda på vad den beror på 
så att jag kan fortsätta att utveckla mig själv. Men även större kroppskännedom. 
Tidigare hade jag en idé om att jag måste bli vig för att kunna dansa men nu har 
jag förstått att jag kan uttrycka konstnärligt med den flexibilitet jag förfogar över 
och att det räcker. 

• Nu när jag vet att jag inte behöver göra någonting för att dansa (att dansa 
handlar inte om att prestera utan om att förmedla någonting konstnärligt) kan 
jag vila genom en hel improvisation.   

 
Närvaro 

• Jag har hittat ett sätt att vara i nuet. Nuet är allt det jag upplever här och nu. 
Varje nu är en lång tidsrymd där jag befinner mig så länge jag vill. Jag 
upplever ingen stress.  

• Jag tänker varken framåt eller bakåt i tiden utan upplever att jag vilar mina 
tankar på nuet. 

• Jag kan vara totalt medveten om mig själv och min omgivning utan att 
bedöma min prestation eller fantisera om hur den bedöms av en betraktare. 

• Jag upplever det som en frihet att jag inte har något behov av att bedöma 
andras dans eller prestationer.  
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III. Dagboksanteckning av Ismahni 14 april 2005 
Idag har vi haft lektion Helle och jag. Det var underbart! Tänk att vi kan mötas så och 
dansa och musicera med våra kroppar. Jag är i mig helt och fullt och Helle i sig på 
samma sätt och vi möts. Vi möts genom att se på varandra i kärlek. Det innebär att vi 
accepterar allting som det är just nu, just idag, i detta ögonblick. Detta öppnar upp för 
djup, lycklig och sann kommunikation. Jag döljer inget för Helle ibland säger jag med 
ord hur jag har det idag och vad jag befinner mig i. Men oavsett vad jag bär med mig 
in i rummet så kan jag alltid vara närvarande i vårt möte.  
 
Harmoni: När vi sett på varandra och det kärleksfulla mötet mellan oss var ett faktum 
började vi tala med våra kroppar. Musiken inom mig tar plats i rummet genom min 
rörelse. Även när jag inte ser Helle känner jag hennes musik som en del av mig. 
Ibland är vi intill varandra ibland längre ifrån, men alltid lika nära. En tanke slår mig 
”att vi inte krockar även när våra vilda rörelser rör sig i samma luft”. Men inte skulle 
jag heller krocka med mig själv. Jag vet ju var jag är och så är vi med varandra.  
 
Rösten: i den andra improvisationen möter jag för första gången Helles röst i 
musiken och i rörelsen. Rösten och rörelsen är samma sak. Helles röst fyller mig 
med lycka och glädje och väcker ännu mer musik inom mig. När våra väsen rör vid 
varandra är det en så stor njutning för mig, denna lätta musikaliska beröring, att jag 
blir helt hänförd och berusad. Samtidigt som jag fortfarande är ett med mig själv och 
upprätt. Jag rör mig i musiken, i kommunikation, i kärlek, i samspel, i glädje, i lycka, i 
njutning, i enastående och total närvaro. Men när jag rör vid Helle hålls min hand 
tillbaka av en oro… 
 
Efteråt berättar jag detta men jag har redan förstått att det har med min egen rädsla 
att göra. Rädsla för att göra något som inte känns bra för Helle och att pga. detta bli 
avvisad eller tillrättavisad. Men jag frågar för säkerhets skull om Helle är obekväm 
med att jag rör vid henne. Och i hela henne och i hennes svar finns inget som skulle 
antyda att hon skulle vara obekväm med det. Hela rummet är vårt och det är vår 
kultur därinne. Jag är i kärlek och Helle är kärlek. Det är så lätt att övervinna all 
rädsla och oro med så mycket kärlek runt om och i mig.  
 
Full av liv: Hand i hand dansar vi i beröring utan några hämningar och tillbakahållna 
känslor eller rörelser. Det är så fint! 
 
Efteråt reflekterar jag över det som hänt och rörs till tårar. Det är ju så här underbart 
som det skulle vara hela tiden! Att få vara i hela sig, uttrycka sig fritt, mötas i kärlek, 
växa, utvecklas, leva. Jag fattar inte att man går och håller tillbaka sig själv. Varför 
då? Av rädsla? Leva, livet, fullt ut, i varje andetag! Det är ju det jag ska göra! 
 
 
 




