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I 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka och problematisera hur jaget påverkar musiker och 
dansare. Viktiga faktorer som formar jaget är utbildningsbakgrund och erfarenhet inom 
det konstnärliga ämnet. Därför åsyftas att även ta reda på hur de faktorerna påverkar 
jaget. Jag ville ha andra konstnärliga utövares tankar om ämnet därför valde jag att 
intervjua fyra personer, två musiker och två dansare. Mina informanter skulle vara 
högskoleutbildade, aktiva och ha minst 20 års erfarenhet inom musik eller 10 års 
erfarenhet inom dans. Jag ställde frågor utifrån följande underrubriker: Utbildning och 
Verksamhet ���, Undervisning, Jaget och Identiteten och Framtidsvision. I uppsatsen redogör 
jag för en person i taget och för att ytterligare stärka informanternas utsagor kompletterar 
jag med litteratur. I analysdelen jämför jag och tolkar informanternas svar och i 
diskussionsdelen kopplar jag jämförelsen och mina tankar till relevant litteratur. Enligt 
min tolkning så har alla informanterna i stort sett samma tanke om hur de ser på jaget. 
Dock verkar dansarna mer besvärade av jaget än musikerna. Utbildning och erfarenhet är 
faktorer som har format deras ”jag” där deras lärare har varit en av inspirationskällorna. 
Jag tycker det har varit intressant att lyssna till informanterna eftersom de har gett mig 
uppslag till att tänka vidare och bidragit till att jag nu känner mig tryggare i mitt eget 
musicerande. Jag hoppas att det här är ett arbete som kan vara till nytta för alla som 
någon gång haft en fundering kring ett konstnärligt ämne eller icke konstnärligt ämne. 
 
Nyckelord: jaget, självkännedom, musik, identitet, självuttryck, musikutbildning, 
dansutbildning, dans 

Abstract 

The purpose of the study is to examine and problematize how the ego affects musicians 
and dancers. Important factors that shape the ego is the artists educational background 
and experience within the artistic subjekt. Hence, the purpose is also to find out how 
these factors affecting the ego. I wanted other artists practitioners’ thoughts on the 
subjekt, therefore I chose to interview four people, two musicians and two dancers. My 
informants were to be college-educated, active and have a minimum of 20 years 
experience in music or 10 years experience in dance. I asked questions based on the 
following sub-headings: Education and Practice, Teaching, Ego and Identity and Vision 
for the future. In the study, I describe one person at a time and to further strengthen the 
informants’ statements I complement with literature. In the analyze section I comparing 
their different statements with each other and interpreters informants responses and in the 
discussion section, I comparing their different statements with each other as well as with 
my own thoughts and to the relevant literature. According to my interpretation all 
informants have basically the same idea of how they look on the ego. Yet, the dancers 
seems more troubled by the ego than the musicians. Educational background and 
experience are factors that has shaped my informants ego where their teachers have been 
one of the sources to inspiration. It has been interesting to take part of my informants 
views because they have inspired me to further thinking and have also helped me feel 
more confident about my own musical practice. I hope this is a study that can be 
beneficial to anyone who has ever reflected on any subjekt, artistic or not. 

Keywords: the ego, self-knowledge, music, identity, self-expression, music education, 
dance education, dance 



II 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ..................................................................................................... I	  

Abstract .................................................................................................................. I	  

Innehållsförteckning ............................................................................................. II	  

1. Inledning ............................................................................................................. 5	  

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................. 5	  

1.2 Syfte och frågeställning ...................................................................................................... 6	  

1.3 Metod .................................................................................................................................. 6	  

1.3.1 Avgränsning ............................................................................................................... 6	  

1.3.2 Mina tankar om dans .................................................................................................. 8	  

1.4 Tidigare forskning ur litteraturen ........................................................................................ 8	  

1.4.1 Utbildning .................................................................................................................. 8	  

1.4.2 Erfarenhet ................................................................................................................... 8	  

1.4.3 Om “Jaget” ................................................................................................................. 9	  

1.4.4 Självet ......................................................................................................................... 9	  

1.4.5 Om litteraturen ......................................................................................................... 10	  

2. Undersökning ................................................................................................... 12	  

2.1 Eje Kaufeldt ...................................................................................................................... 12	  

2.1.1 Jaget .......................................................................................................................... 12	  

2.1.2 Utbildning och erfarenhet ........................................................................................ 12	  

2.2 Staffan Sandström ............................................................................................................. 13	  

2.2.1 Jaget .......................................................................................................................... 13	  

2.2.2 Utbildning och erfarenhet ........................................................................................ 13	  

2.3 Frej von Fräähsen .............................................................................................................. 14	  

2.3.1 Jaget .......................................................................................................................... 14	  

2.3.2 Utbildning och erfarenhet ........................................................................................ 14	  



III 

2.4 Marcella Stéen .................................................................................................................. 15	  

2.4.1 Jaget .......................................................................................................................... 15	  

2.4.2 Utbildning och erfarenhet ........................................................................................ 15	  

3. Analys ................................................................................................................ 16	  

3.1.1 Utbildning, lärares egenskaper ................................................................................. 16	  

3.1.2 Erfarenhet ................................................................................................................. 16	  

3.1.3 Jaget .......................................................................................................................... 16	  

3.1.4 Teknik, hantverk ...................................................................................................... 17	  

3.1.5 Framtid ..................................................................................................................... 17	  

3.2 Slutsatser ........................................................................................................................... 17	  

4. Diskussion ......................................................................................................... 19	  

4.1 Erfarenhet .......................................................................................................................... 19	  

4.2 Jaget .................................................................................................................................. 19	  

4.3 Teknik, hantverk ............................................................................................................... 21	  

4.4 Framtiden .......................................................................................................................... 21	  

4.5 Mitt jag i musiken ............................................................................................................. 22	  

4.6 Återanknytning till studiens syfte, antagande och frågeställningar .................................. 22	  

4.7 Vidare forskning ............................................................................................................... 23	  

Referenser ............................................................................................................. 24	  

Litteratur ................................................................................................................................. 24	  

Internet .................................................................................................................................... 24	  

Intervjuer ................................................................................................................................. 24	  

Bilaga .................................................................................................................... 26	  

Intervjufrågor .......................................................................................................................... 26	  



4 



5 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Stephen Nachmanovitch skriver i sin bok Spela fritt om kreativitet och improvisation. 

Den skapande processen är en andlig väg. Detta äventyr handlar om oss, om själens djup, 
kompositören i oss alla, om originalitet, vilket inte avser det helt och hållet nya, utan det som är till 
fullo och genuint oss själva (Nachmanovitch 2010:20). 

Här ringar Nachmanovitch in det som mitt arbete handlar om och beskriver vilka komponenter som bildar 
jaget i musiken. Några rader tidigare ger Nachmanovitch oss kunskap om den skapande processen och 
nämner de delar som för den skapande processen framåt, såsom motgångar, hinder och frustration. 
Nachmanovitch menar att är vi uthålliga så kommer det något gott av detta och en utveckling sker. 

Nu studerar jag mitt femte år på KMH och under hela min studietid har jag haft lärare i individuell 
undervisning och ensembleundervisning. Jag är flöjtist och nästan varje vecka har jag haft minst en 
individuell lektion med min lärare. Jag har fått kritik och beröm för att kunna utvecklas som musiker och 
mer och mer har jag börjat leta efter mitt eget jag och hur jag kan använda det när jag musicerar. 

Under mina år har jag varit på många konserter och hört alla möjliga instrumentalister och sångare från 
olika genre och instrumentgrupper. Jag har även haft gemensam lektion varje vecka och då hört olika 
klanger, uttryckssätt. Jag har jämfört mig eftersom vi alla spelar samma instrument. Allteftersom har jag 
börjat inse att alla har sitt sätt att spela och att alla är unika. Jag blir långsamt en mer självständig musiker. 

Jag vill skicka med mina elever en reflekterande konstnärlighet där de lär sig ta ställning och där det är 
just de som spelar, ingen annan. Det bygger på förtroende och tillit mellan lärare och elev och mellan 
eleven och sig själv (elevens “jag”). Det är så lätt att någon annan säger hur man ska göra och sedan gör 
man. 

I den här uppsatsen behandlas “jaget” utifrån fyra perspektiv: biologiskt, psykologiskt, socialt och 
kulturellt. Två faktorer som formar “jaget” är utbildning och erfarenhet där utbildning här tolkas ur ett 
socialt perspektiv och erfarenhet ur ett psykologiskt perspektiv.  

Varför jag tolkar utbildning ur ett socialt perspektiv grundar sig på att jag ser utbildning som en stor social 
mötesplats där många människor träffas och lär av varandra, både studenter emellan, student och lärare 
samt lärare emellan. Sven Åberg (2010) skriver om relationen mellan lärare och elev. Åberg menar att när 
läraren och studenten accepterat varandra i sina respektive roller börjar en process som pågår i flera år och 
som innefattar överföring och påverkan av lärarens personliga inställning till musicerandet och av lärarens 
spel.  

Anledningen till varför jag tolkar erfarenhet ur ett psykologiskt perspektiv är för att jag anser att 
erfarenhet grundar sig på de upplevelser och intryck vi fått vilka vi i sin tur har bearbetat. Börje 
Stålhammar (2009) skriver att människans sinnen samlar information, omvandlar den till upplevelser, 
förnimmelser och intryck som bildar erfarenhet och ökad kunskap. Hur man agerar i olika situationer 
beror på vilka sinnesintryck man fått (Stålhammar 2009:16). 

Min huvudinriktning i arbetet är musikpedagogik men jag har även med olika psykologiska perspektiv 
såsom psykodynamiskt perspektiv, humanistiskt perspektiv och kognitivt perspektiv. 

Att få uttrycka med hela kroppen tycker jag verkar härligt och dessutom att allt syns, både om man gör ut 
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en rörelse lite eller mycket. Så skulle jag vilja ha det i musik med, att det man försöker åstadkomma syns 
inte bara hörs. Min tanke är att man kan fuska mer i musik.  

Min största undran är hur dansare upplever att deras jag (personligheten) integrerar med deras dans. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka och problematisera hur jaget påverkar musiker och dansare. Viktiga 
faktorer som formar jaget är utbildningsbakgrund och erfarenhet inom det konstnärliga ämnet. Därför 
åsyftas att även ta reda på hur de faktorerna påverkar jaget. 
 
För att kunna uppfylla mitt syfte har jag utarbetat följande frågeställning: 

Vilken roll spelar ”jaget” i musiken eller dansen?                                                                                                 
Vem är jag som musiker?                                                                                                                            
Hur gör jag musiken till mitt? Att det är jag som spelar och ingen annan?                                                
Och varför spelar jag?                                                                                                                                 
Kan jag få större insikt i mitt eget jag i musiken genom att undersöka hur andra konstnärliga utövare som 
musiker och dansare förhåller sig till sitt jag? 

Målet är att i förlängningen hitta min röst genom att se hur andra har gjort. 

Jag vill påvisa att mina informanter har olika syn på vad ”jaget” är och därmed visa att ”jaget” antagligen 
har olika innebörd för alla människor. Jag vill visa att alla människor är olika och att alla har sitt eget 
unika jag. 

Ett antagande är att jag kan nå en större förståelse för mitt eget musicerande och mitt eget jag genom att 
undersöka några andras relationer till sitt eget konstnärliga utövande och hur de ser på sitt jag.  

1.3 Metod  
De som jag valde att intervjua var två musiker och två dansare. Frågorna skickade jag iväg till alla ungefär 
en vecka innan intervjun skulle genomföras, dock var det lite olika om och hur mycket informanten hade 
kollat på frågorna innan intervjutillfället. I tur och ordning spelade jag in ljudet under intervjuerna, 
transkriberade intervjuerna, arkiverade dem och frågade informanterna om tillstånd för att ha de som 
källor i min uppsats. Informanterna blev tillfrågade både om de ville vara med överhuvudtaget och om de 
ville medverka med namn. 

1.3.1 Avgränsning 
Jag valde att göra intervjuer eftersom den metoden kändes som den enda rätta med anledning av att mina 
frågor byggde på att informanten fick utveckla sitt svar och att möjlighet till dialog fanns. Därför var 
varken enkät eller observation ett alternativ. Under en observation tycker jag dessutom att det känns svårt 
att kunna se det jag är ute efter, jaget. 

Min målgrupp innefattar musiker som är högskoleutbildade, aktiva och som minst har 20 års erfarenhet 
inom sitt konstnärliga område och dansare som är högskoleutbildade, aktiva och som minst har 10 års 
erfarenhet inom sitt konstnärliga område. 

Mitt urval grundar sig på personlig kännedom och rekommendationer som matchar den målgrupp jag vill 
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undersöka. Vilket kön och vilket geografiskt ursprung informanten har är oväsentligt så länge personerna 
stämmer in på min målgrupp. 

Eftersom min handledare och examinator hade bestämt att uppsatsen skulle vara på ett visst antal sidor 
och att det var en viss tidspress så tyckte jag att mitt val av antal informanter kändes rimligt utifrån de här 
förutsättningarna. Eftersom min uppsats bygger på andra människors tankar speglade mot mina tankar så 
ville jag inte ha två eller tre informanter eftersom det kändes som för få vilket skulle leda till att mitt 
underlag skulle bli för fattigt. Fyra informanter kändes lagom, då hade jag resurser ifall någon skulle ångra 
sig och inte vilja vara med.   

Inom dans kunde jag välja att intervjua en ung person som nästan var jämnårig med mig eftersom den 
personen ändå skulle ha mer erfarenhet än mig inom dans. Dessutom så fick jag uppfattningen att folk är 
yngre i dansvärlden än i musikvärlden och ändå erfarna. Inom musik har jag mer kunskap och behövde 
därför tala med några som var äldre med lång erfarenhet för att jag skulle få ut något av samtalet. 

Eftersom musik är det jag sysslar med och det mitt arbete i huvudsak handlar om intervjuade jag två 
musiker. För att få ett bredare, rikare, djupare och roligare underlag till mitt arbete bestämde jag mig för 
att även fråga två personer inom ett annat konstnärligt område. Olika konstnärliga områden vandrade 
genom mitt huvud men jag kände mig inte tillräckligt dragen till varesig bild eller teater och dessutom 
tyckte jag dans verkade mycket mer intressant eftersom de verkar ha det tufft både fysiskt och psykiskt 
och konkurrensmässigt. Musikervärlden och dansvärlden verkar lika på så sätt men ändå olika. Därför 
valde jag att intervjua två dansare. Mina informanter blev alltså två musiker och två dansare, fyra totalt. 

Jag har valt att namnge mina informanter eftersom de har gett mig tillstånd och för att det ger tyngd åt 
arbetet eftersom nästan alla är etablerade personer.            

Mina informanter är: 

Eje Kaufeldt. Eje Kaufeldt är flöjtist och piccolist och har varit anställd både i Hovkapellet och Kungl. 
Filharmonikerna i Stockholm. Han är även flöjtlärare och piccolalärare på Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm och har varit det sen 1972 i flera perioder. 

Staffan Sandström. Staffan Sandström är pianist och anställd på Kammarmusikprogrammet på 
Mälardalens Högskola där han är prefekt och undervisar i instudering, kammarmusik och musikhistoria. 

Frej Von Fräähsen. Frej Von Fräähsen är dansare och koreograf. Han är styrelseledamot för en 
rikstäckande förening för yrkesverksamma dansare, koreografer och danspedagoger samt verksam med 
olika projekt. 

Marcella Stéen. Marcella Stéen är dansare och koreograf som är verksam både med egna projekt och i 
olika samarbeten med andra.                                                                                                                   

Marcella valde jag eftersom jag genom bekanta har lärt känna henne vilket har lett till många intressanta 
diskussioner. Ur de samtal vi haft har det för mig framkommit att hon reflekterar över sitt konstnärskap 
och genom det har många intressanta tankar. Frej valde faktiskt inte jag utan Marcella eftersom jag 
frågade henne om hon visste någon mer dansare hon kunde rekommendera. Frej var ett kanonklipp 
eftersom han också är en reflekterande person som har intressanta åsikter. Eje valde jag eftersom han är 
och har varit min flöjtlärare under hela min tid på Kungl. Musikhögskolan vilket innebär att jag har fått en 
god insikt i hur han är. Jag tycker han är inspirerande, enormt kunnig och har en bred tankevärld vilket lett 
till många intressanta samtal. Staffan har jag som lärare i instudering och kammarmusik på Mälardalens 
högskola och jag tycker han undervisar på ett givande sätt eftersom han har sådant helhetstänk och 
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intressanta musikaliska idéer. Jag kände på mig att han kunde ha en del intressanta tankar att tillföra mitt 
arbete.  

1.3.2 Mina tankar om dans                
Jag vill delge mina tankar om dans eftersom jag vill visa varför jag valt just dansare som informanter. Jag 
tyckte dans verkade mest intressant eftersom min bild av dansare är att de jobbar mycket och att de har det 
tufft både fysiskt och  psykiskt. Psykiskt eftersom dansmarknaden är så tuff konkurrensmässigt, det är 
många sökande till dansjobb och att man som dansare måste vara företagsam, driven, engagerad och social 
så att man kan göra sina egna projekt och få in pengar bland annat. Fysiskt eftersom det känns som att det 
krävs mycket träning så att man måste hålla igång och hålla sig i form. Och att dansare får kritik och 
beröm liksom musiker och jag är intresserad av hur de hanterar det.    

1.4 Tidigare forskning ur litteraturen 
Det finns många faktorer som formar oss som människor och musiker: miljö, utbildning, uppväxt, 
erfarenhet. I den här uppsatsen fokuserar jag på utbildning, erfarenhet inom det konstnärliga ämnet och det 
som grundar sig i de faktorerna: mitt huvudområde jaget  

1.4.1 Utbildning                                                                                                                                                      
Sven Åberg (2010) skriver om relationen mellan lärare och elev. Åberg menar att när läraren och 
studenten i en individuell undervisnings situation accepterat varandra i sina respektive roller börjar en 
process som pågår i flera år och som innefattar överföring och påverkan av lärarens personliga inställning 
till musicerandet och av lärarens spel. Om läraren hänger sig åt att undersöka det musikaliska materialet 
uppfattar eleven lärarens hängivenhet som levande och vågar då undersöka musiken utifrån sina egna 
villkor. Undervisningen blir mer tillåtande och fri och utvecklar processen eftersom eleven uppmanas ta 
ett personligt ställningstagande (Åberg 2010:44). Jag har valt att ha med just dessa utdrag ur Åbergs bok 
eftersom jag själv har haft så mycket individuell undervisning och tycker det är intressant med det 
“personliga mötet” och hur lärare och elev i en sådan situation påverkar varandra. Att som elev känna att 
läraren på ett personligt plan försöker lösa liknande frågor och problem som man själv har gör att man 
som elev får kraft att kämpa mer och inte ge upp. Läraren är även beredd att ändra sig för musikens skull 
och visa detta för eleven (Åberg 2010:45).  Nachmanovitch (2010) skriver att nödvändiga förutsättningar 
för att skapa är lekfullhet, övning, färdighet, kärlek, koncentration, den styrka begränsningen ger, kraften i 
att lära sig av misstag, tålamod, risktagande, kapitulation och tillit (Nachmanovitch 2010:19). Irving 
(1987) menar att under utbildningen arbetar de flesta unga musiker i en miljö som inte främjar kreativitet. 
Hon menar att miljön är dominerad av teknisk övning för att få ”bra” uppgifter och bli ”bra” och så vidare 
och menar att tekniken ska hjälpa dig att uttrycka dig och inte till att “klara av löpningen i samma 
hårresande tempo som det senaste stjärnskottet förmår!” som hon själv skriver (Irving 1987:23). Bäck 
pratar om musikens framtid i boken ”Vi tycker om musik” och menar att allmänbildning och att ge 
kulturella perspektiv måste ingå i musikundervisningen (Nordström, Sixten, Westin, Lars & Åstrand Hans 
1975:214). Han tänker att vi pratar för mycket om “hur” våra institutioner såsom symfoniorkestrar, 
operahus, musikhögskolor kommer se ut i framtiden istället för att ta reda på “varför” vi kommer behöva 
konstverken och “varför” vi måste se till så att våra institutioner fungerar i övermorgon också (Nordström, 
Sixten, Westin, Lars & Åstrand Hans 1975:215). 

1.4.2 Erfarenhet                                                                                                                                                     
Börje Stålhammar (2009), professor emeritus i musikvetenskap vid Musikhögskolan, Örebro universitet, 
författare och redaktör, arbetar både med de konstnärliga processerna och de vetenskapliga (Hemsida 
Börje Stålhammar). Han skriver att människans sinnen samlar information, omvandlar den till upplevelser, 
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förnimmelser och intryck som bildar erfarenhet och ökad kunskap. Hur man agerar i olika situationer 
beror på vilka sinnesintryck man fått (Stålhammar 2009:16). Likaså Dorothy Irving (1987) skriver om 
erfarenhet och menar att kunskap om känslor än en av de parametrarna som bildar erfarenhet. Hon trycker 
på att ett rikt associationsliv, en utvecklad fantasi och möjligheten att använda sig av sina känslor bildar 
och utvecklar varje människas identitet (Irving 1987:23). Nachmanovitch (2010) skriver att alla människor 
är pionjärer och kan göra sig fria från de mallar och modeller som hämmar en själv. Att skapa, handla och 
bara vara i ögonblicket utan rekvisita och medspelare, skyddslös, kan vara som en lek, men det kan också 
vara skrämmande, vilket är lekens verkliga motsats (Nachmanovitch 2010:28). 

1.4.3 Om “Jaget”                                                                                                                                                         
Sixten Nordström, Lars Westin och Hans Åstrand (1975) har sammanställt olika artiklar som handlar om 
musikens framtid. Sven-Erik Bäck hade ordet i en artikel och talade om hur man ska ta vara på nuvarande 
resurser och syftade då bland annat på musikundervisningen. Bäck tyckte det var viktigt att ge kulturella 
perspektiv i undervisningen så att man inte stannar vid ytan med den fina formen utan tränger ned i tiden. 
Den väsentliga drivkraften för varje äkta konstverk är alltid en andlig kraft, menar att man måste försöka 
förstå den eftersom det är den man kommunicerar med genom olika uttrycksmedel (Nordström Sixten, 
Westin Lars & Åstrand Hans 1975:214). Nachmanovitch (2010) säger att människor brukar fråga honom 
hur man improviserar och att hans svar brukar innehålla fler parametrar än det som gemene man tänker är 
musik. Spontant uttryck och någonting andligt och psykologiskt snarare än tekniken hos en eller annan 
konstform (Nachmanovitch 2010:17). Nachmanovitch (2010) menar att vi konstnärer liksom alla andra 
människor blir påverkade av den miljö och den tid vi lever i. Hur vår generation, vårt land, vårt språk ser 
ut och hur våra omgivningar och människor påverkar oss. Han menar även att när vi vuxit upp och 
anpassat oss finns vår ursprungliga natur inom oss kvar och visar vår egen djupare stil och karaktär. Vår 
handstil, vår rösts vibrato, hur vi hanterar stråken eller andas i instrumentet, hur vi använder språket, vad 
ögonen uttrycker och hur handens fingeravtryck ser ut (Nachmanovitch 2010:31). 

Psykodynamiskt perspektiv                                                                                                                       
Sigmund Freud (1856-1939) menade att personligheten består av tre delar: detet, jaget och överjaget.    
Detet står för våra biologiska drifter exempelvis sex och aggressioner och handlar efter impuls utan att 
tänka. Detet följer alltså primärprocessens lagar vilket innebär att man inte handlar logiskt som att tänka 
på konsekvenserna utan handlar primitivt och utefter känslorna (Hemsida “Psykologi i fokus”). Hos barn 
innebär detta att de inte tar ansvar för ordningsföljd, orsaker och verkningar, hos vuxna visar sig processen 
i drömmar, dagdrömmar och depression (Hemsida “Psykologiguiden”). 

Jaget är medvetet om tid och rum samt omvärldens krav och förväntningar. När barnet börjar förstå vad 
som är möjligt att få och vad hen behöver avstå från växer Jaget fram. Jaget försöker medvetet finna 
lösningar till problem. Jaget kan avstå från kortsiktiga vinster för att vinna trygghet och uppskattning 
längre fram i tiden. Ändå påverkas Jaget av sina omedvetna önskningar och impulser (Hemsida 
“Psykologi i fokus”). 

Överjaget skapas när barnet börjar jämföra sig med föräldrarna, barnet jämför sig med föräldrarnas ideal 
och med andra människors ideal och skapar på så vis egna ideal. Överjaget är som en sträng härskare över 
jagets handlingar (Hemsida “Psykologi i fokus”). Överjaget brukar benämnas som samvetet (Helleday 
Ann & Berg Wikander Birgitta 2007:96). 

1.4.4 Självet 
Stephen Nachmanovitch (2010) säger att förutom från den organiska evolutionen finns Självet som är det 
förflutna, framtiden, omgivningen och det gudomliga inom oss. Allteftersom vi utvecklar vår konstart, 
börjar vår varelses inre att lysa upp och forma materialet (Nachmanovitch 2010:32). 
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Kognitivt perspektiv                                                                                                                            
Självet, jaget eller personligheten är grundläggande hos människan menar Jerome Bruner (2002). Självet 
kommer från vår inre egna erfarenhet och vi uppfattar andras själv. Olika kulturer betonar olika delar av 
självet, några betonar självständighet och individualitet, andra tillhörighet och gemenskap. Två aspekter 
av självet som anses vara universella är handlingsförmåga och bedömningsförmåga. Handlingsförmåga är 
att man kan genomföra och klara av handlingar på egen hand och bedömningsförmåga är hur väl vi 
lyckades med det vi ville göra eller ombads att göra (Bruner 2002:53). 

Joakim Hellgren (2011) skriver att vår självbild handlar om hur vi ser på oss själva i samspel med hur 
andra ser på oss enligt ett sociokulturellt perspektiv. Vår självbild som består av fler bilder skapar vår 
identitet vilken i sin tur förändras hela livet igenom beroende på vilka sociala sammanhang vi hamnar i. 
Identitet består alltså både av omvärldens reaktioner på oss och vår individs egenskaper (Hellgren 
2011:22).  

Humanistiskt perspektiv                                                                                                                      
Självet, om att alla vet hur vi alla är, och en tanke om hur alla vill vara, idealsjälvet hade Carl Rogers. När 
dessa två inte stämmer överens mår vi inte så bra och detta tillstånd benämner Rogers som inkongruens. 
Kongruens är motsatsen då självet och idealsjälvet stämmer överens. Kärlek är det viktigaste behovet för 
Rogers. Att bli älskade villkorslöst utan att behöva prestera. Villkorslös kärlek är jätteviktig och viktigast i 
barndomen. Kravfylld kärlek kan leda till inkongruens hos individen (Hemsida “Lätt att lära”). 

1.4.5 Om litteraturen 
Att diskutera ur den kulturella synvinkeln istället för ur den pedagogiska, sociologiska eller ekonomiska 
anser Bruner (2002) är viktigt. I hans bok “Kulturens väv” är huvudtesen att kulturen formar intellektet 
och medvetandet och att kulturen förser oss med råmaterial och den “verktygslåda” som vi kan bygga vår 
värld och oss själva av. Att tala om det inre förhållande mellan undervisning och lärande belyser stora 
frågor (Bruner 2002:10). Jerome Bruner är professor i psykologi vid New York University och han har 
bidragit till kognitiv psykologi och kognitiv inlärningspsykologi inom utbildningspsykologi (Hemsida 
Wikipedia). Hans tankar och ståndpunkter liknar och jämförs både med Piaget och Vygotsky inom det 
kognitiva perspektivet (Helleday, Ann & Berg Wikander, Birgitta 2007:73).         

I Hellgrens licentiatuppsats (2011) genomfördes en studie som ett musikprojekt på en mindre skola där 
alla barn i årskurserna fyra till sex deltog. Barnen fick under sju veckor lära sig grunderna i de vanligast 
förekommande instrumenten i rockgruppsspel. Undersökningen är baserad på sociokulturella 
lärandeteorier och syftet är att med barns erfarenheter öka förståelsen för barns musikaliska identitet och 
dess utveckling. Arbetet är genomfört inom ramen för Nationella forskarskolan i musikpedagogik för 
yrkesverksamma musiklärare. I forskarskolan, som ingår i lärarlyftet, medverkar Kungl. musikhögskolan i 
Stockholm som värdhögskola och ett antal andra musikhögskolor och universitet som partnerhögskolor 
(Hellgren 2011).  

Ann Helleday och Birgitta Berg Wikander (2007) är legitimerade psykologer och verksamma som 
universitetslektorer vid Institutionen för Socialt arbete vid Stockholms universitet. De redogör för fyra 
psykologiska perspektiv: det behavioristiska, det kognitiva, det psykodynamiska och det existentiella 
utifrån synsätt, förhållningssätt, styrkor, svagheter, likheter, olikheter och deras betydelse inom socialt 
arbete och social omsorg (Helleday, Ann & Berg Wikander, Birgitta 2007). Boken är främst riktad som 
kurslitteratur till utbildningar både i socialt arbete och andra ämnen (Helleday, Ann & Berg Wikander, 
Birgitta 2007:11).  

Musikerns funktion i samhället och hur han ska vara utrustad för att fylla den på bästa sätt och 
musikkommunikation handlar Irvings populärvetenskapliga bok (1987) om. Irving innehar sedan 1986 
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Sveriges första professur i sång vid Malmö Musikhögskola och är en av våra främsta romansångerskor 
och en uppskattad pedagog (Irving 1987). 

Om improvisation och kreativitet i konsten men också i livet i stort handlar den populärvetenskapliga 
boken Spela fritt som Nachmanovitch (2010) skrivit. Denna bok handlar om de inre källorna till spontant 
skapande och varifrån konsten kommer. Med konst menar Nachmanovitch allt som hänrör kvalitet av 
sammanhang och helhet, en bilmekaniker som varsamt öppnar motorhuven, en pianist som ömsint 
behandlar pianot. Han säger att den här boken riktar sig till alla mäniskor som något sätt vill få kontakt 
med och stärka sin skapande förmåga. Ändamålet är att sprida kännedom om den kunskap, den glädje, det 
ansvar och den ro som följer en helt och fullt utnjyttjad mänsklig fantasi (Nachmanovitch 2010:13). 
Nachmanovitch är en improviserande violinist och violast som skriver och lär ut om improvisation och 
kreativitet. Han är musiker, författare, kompositör i elektro akustisk musik och utbildare. Han har 
medverkat i tv, radio, på festivaler och samarbetat med andra inom både musik, dans, teater och film 
(Hemsida Wikipedia).   

Sixten Nordström, Lars Westin och Hans Åstrand (1975) har skrivit och sammanställt en bok över olika 
artiklar som behandlar musikens framtidsutsikter och avsikten var att boken skulle vara en debattbok som 
skulle få det svenska musiklivet att agera. Organisationskommittén för högre musikutbildning (OMUS) 
lade på uppdrag av regeringen fram förslag till utbildningar för dem som tänkte ägna sig yrkesmässigt åt 
musik och som bakgrund behövde de en översiktlig bild av dagens svenska musikliv. Den här boken var 
då en del av det förberedelsearbetet (Nordström Sixten, Westin Lars &Åstrand Hans 1975:7). 

Forskningsprojektet ”Den kontrapunktiska väven” beskrivs i boken av Stålhammar (2009) och har som 
syfte att tydliggöra sex professionella tonkonstnärers musikaliska gestaltningsprocess utifrån deras egna 
erfarenhetsbeskrivningar (Stålhammar 2009:7). Stålhammar är professor emeritus i musikvetenskap vid 
musikhögskolan i Örebro. Han har gett ut flera böcker i sina specialområden musik och identitet, den 
konstnärliga gestaltningsprocessen, musikpedagogisk forskningsteori och forskning i ett vidare perspektiv 
(Hemsida Börje Stålhammar).     

Utgångspunkten för Åbergs bok (2010) är en seminarieserie med sex av pianisten Gunnar Hallhagens 
tidigare studenter. De diskuterar förhållandet mellan reflektion och praktik, hur deltagarna ser på den 
undervisning de fick av honom och spänningen mellan handling och tanke. Dialogseminariet är ett 
humanistiskt orienterat laboratorium kring arbete, språk, kultur och kunskap och är en verksamhet knuten 
till forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi som trävar efter att utveckla nya former av möten 
mellan konst och vetenskap Åberg 2010:2). Åberg är en professionell lutenist som bland annat spelar med 
Drottningholms barockensemble, är lektor i luta och lärare i kammarmusik på Kungl. musikhögskolan i 
Stockholm (Hemsida Sven Åberg). 
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2. Undersökning 

I det här avsnittet beskriver jag varje informants syn på jaget och de två faktorerna utbildning och 
erfarenhet som skapar jaget. Under rubriken jaget har jag ställt frågan: Hur upplever du att din 
personlighet integrerar med din dans/musik? Att dansen/musiken kommer från dig? Även fast du kan ha 
influenser från andra. 

2.1 Eje Kaufeldt                                                                                           

Eje Kaufeldt är flöjtist och piccolist och har varit anställd både i Hovkapellet och Kungl. Filharmonikerna 
i Stockholm. Han är även flöjtlärare och piccolalärare på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har 
varit det sen 1972 i flera perioder. 

2.1.1 Jaget  
Kaufeldt säger att det är hans inre upplevelser, hans själsinnehåll som uttrycks och som han använder sig 
av för att uttrycka sig musikaliskt. Han använder sig av det han har lärt sig, de intryck han fått, det han 
hört från andra musiker men också det han lärt sig av livet. Han menar att ju rikare det är, ju mer 
upplevelser han har av världen som människor och fysisk värld desto mer måste han arbeta för att uttrycka 
detta och fundera på vart i musiken det kan uttryckas . Ett stycke musik förändras och förvandlas hela 
tiden. 

Kaufeldt säger att när han har ett nytt stycke prövar han och redan vid inlärningen av det tekniska och vid 
memoreringen så försöker han se vad som är noterat, lyssnar efter innehåll och vad som sker, så spelar han 
det, tänker inte bara. Han menar att det som kommer från musiken, det är de möjligheterna som finns där 
och dem möjligheterna till musikalisk själslig berättelse. Dem prövar han och menar att det är dem 
möjligheterna som kan förändras med nya erfarenheter, man får ett rikare själsliv och fler erfarenheter 
vilket ger olika sätt att uttrycka. 

2.1.2 Utbildning och erfarenhet 
Kaufeldt har gått tre år på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm efter gymnasiet och gjort 
militärtjänstgöring i Artilleriet. Samtidigt som han gick på musikhögskolan hade han jobb i Hovkapellet 
och efter två år fick han tjänst i Filharmonikerna och blev kvar där i 60 år. Från 1972 har han även varit 
och är flöjtlärare och piccolalärare på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Som elev gick han på Adolf 
Fredrik och Maria, det var innan kulturskolan fanns förklarar Kaufeldt. 

Under utbildningstiden på musikhögskolan hade Kaufeldt en lärare vid namn Erik Holmstedt. Kaufeldt 
beskriver att Erik hela tiden utgick ifrån musiken, det som var, hur man spelar, de spelade Don Juan, 
Mozart och Erik beskrev “såhär, såhär ska det vara”. Kaufeldt beskriver att Erik hade en oerhörd känsla 
och längtan efter att få uttrycka, att han inte jobbade med teknik så mycket utan fokuserade på musiken, 
på innehållet. Kaufeldt såg upp till och hade respekt för Erik eftersom han hade mycket kunskap. 

Eftersom Kaufeldt fick en chans att spela i orkester, vilket han aldrig hade gjort så ville han se till att han 
klarade av det. Förutom det fick han en flöjtelev året efter han hade lärt sig spela flöjt, vilket innebar att 
han även började fundera över hur man lär ut och Kaufeldt menar att det hjälpte hans eget spel. Kaufeldt 
har spelat mycket kammarmusik, speciellt en lång tid blåsarkvintett men även sättningar med stråkar. 
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2.2 Staffan Sandström                                                                        

Staffan Sandström är pianist och anställd på Kammarmusikprogrammet på Mälardalens Högskola där han 
är prefekt och undervisar i instudering, kammarmusik och musikhistoria. 

2.2.1 Jaget  
Sandström menar att hans syn på hur mycket hans personlighet integrerar med hans musik förändras hela 
tiden men säger att han nu har distans till både sin musik och sin person. Han säger att han oundvikligt har 
formats av den undervisning han fått och att hans ideal har ändrats från period till period. Exemplifierar 
med att nu kan han uppskatta snabb, brilliant klang till skillnad mot för några år sedan när han mest tyckte 
om en bred mörk sångbar klang. Han tänker att det här kan bero på att han upptäckt andra aspekter i sin 
personlighet, vilket han tycker känns viktigt så att man kan utveckla sin identitet och se möjligheter. 
Sandström tycker om talesättet “en oslipad diamant”, att man är något slags grundmaterial som slipas. 

När Sandström blir väldigt gripen beskriver han det som att det känns som något universellt och som en 
sanning där små guldkorn glimmar till och att man upplever något större, en helhet. Sandström tänker att 
det är något andligt och att hans person är ett rör, en kanal och att personligheten då ska vara så 
transparent som möjligt för att släppa igenom det andra. Så fort man är utanför ”flowet” krävs 
personligheten igen för att man ska kunna slipa på röret så att det ska kunna slussas. Sandström har hört 
många stora konstnärer prata om att slipa en diamant, så att ljuset som är en sanning ska kunna bryta 
igenom och stanna så länge som möjligt och bevaras.  

2.2.2 Utbildning och erfarenhet 
Sandström har studerat på musikerutbildningen och diplomutbildningen vid Kungliga musikhögskolan i 
Stockholm, därefter studerade han ett halvår i Canada vid Banff center of the arts som artist in residence 
och där fick han kontakt med en lärare i USA dit han sedan åkte för att påbörja sin Doctorate vid Stony 
brock University på Long Island utanför New York som han avslutade 2007 efter 7 år. 

Sandström började med att spela Oboe i Kommunala musikskolan och ville spela piano på musikskolan 
men kom inte in eftersom pianoklassen var full så han sökte sig till kantorn i byn istället. I låg och 
mellanstadiet spelade han piano men hade uppehåll på högstadiet då han spelade orgel. Sedan gick han två 
år på musikgymnasiet i Skellefteå där Sandström kommer från. 

Sandströms amerikanska lärare hade en enorm passion för ämnet och Sandström beskriver hur häftigt det 
är att bara få vara nära en människa som brinner så mycket för sitt jobb och som älskar arbetet med musik, 
som inte bara tycker att musik är vackert. 

Sandström undervisar själv på Mälardalens högskola och där har han haft individuell undervisning, 
instudering och i grupp har han haft kammarmusik och lyssnarkurser. Sandström berättar att han har två 
böcker som han alltid kommer tillbaka till och att det inte är förrän nu som han faktiskt förstår vissa saker. 
Han har lyssnat på många konserter. 
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2.3 Frej von Fräähsen                                                                                             

Frej von Fräähsen är dansare och koreograf. Han är styrelseledamot för en rikstäckande förening för 
yrkesverksamma dansare, koreografer och danspedagoger samt verksam med olika projekt. 
2.3.1 Jaget  
Von Fräähsen tänker att när han dansar så försvinner hans personlighet och menar att han då visar upp de 
märken och avtryck som hans berättelse har gjort, inte att han blottar hela sin berättelse. Den intellektuella 
analytiska delen försvinner också och breder plats åt den tysta kunskapen, kunskapen som vet utan att 
tänka, som justerar sig själv och där det inte finns något glapp mellan den som gör och den som bevittnar.  

Von Fräähsen säger att personligheten är var och ens berättelse som man skapar tillsammans med andra 
och att även jaget är bortanför mig men att det då är Buddhisten som talar. Där är det som att någon 
bevittnar allt som uppstår, mina tankar, mina känslor, min kropp, mina önskningar, mina besvikelser, 
någon som ser utan att döma. Han menar att det finns ett jag, det finns en person, det finns en kropp. Han 
ser jaget som en komposit varelse, inte som en essäns, en själ på det sättet utan menar att jaget är den som 
gör, det vittnet som gör en syntes, den sammanlagda upplevelsen av livet till en co-hearens. En förståbar 
sak som kontextualiserar det som sätter samman mina tankar, mina känslor, livsberättelser och gör det till 
en helhet som går att förstå som nåt slags jag men han ser inte sig själv ytterst som jaget. Von Fräähsen 
menar att man ändå inte kan bortse från att man har en historia. 

Von Fräähsen säger att han ser det som att när jaget inte är med det är då det fungerar, jaget tenderar att 
vara någon som observerar, inte någon som observerar det han gör utan någon som observerar honom när 
han gör något eller observerar den tänkande. Han blir då självmedveten på ett sätt som innebär en distans 
till det han gör. Han tycker det är bättre när han får en direkt upplevelse av det han gör eftersom det då blir 
sannast och äkta. När han inte måste göra den här dansen, få till det, vara smart utan när han litar på att 
han har alla verktyg så att han kan vila i sin berättelse, sin historia. Han kallar detta för flow eftersom 
flöde är någonting som inte stoppas upp och för Von Fräähsen är jaget en sten som stoppar flödet så att 
flödet måste forceras. Han tänker att ju mer man kan ta bort av sig själv, desto mer flöde kan man få. 

2.3.2 Utbildning och erfarenhet 
Von Fräähsen gick efter gymnasiet två år på en sångutbildning på Birka folkhögskola i Östersund, ett år 
teater på Ingesunds folkhögskola i Arvika och sedan två år på dansutbildningen på Kristinehamns 
folkhögskola. Därefter tre år på Trinity Laban Conservatory of music and dance i London och nu två år på 
ett nystartat performance-program på masternivå på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Det 
sistnämnda tycker han är häftigt eftersom han då får spendera två år med att formulera sig kring sin egen 
praktik samtidigt som han kan ta risker för att verkligen ta sin konst till outforskade ställen på sin 
kognitiva karta. 

Von Fräähsen har gjort saker i egen regi som frilansare, dansat i teateruppsättningar med Västanåteater i 
Värmland, medverkat ungefär fem år med Dans i Värmland i olika sammanhang bland annat i sceniska 
sammanhang och även jobbat med ett danskompani på Irland med ett koreografiresidence där de gjorde en 
dansfilm. 

Von Fräähsen beskriver hans senaste balettlärare på Laban. Han säger att hon var skarp och hård och att 
en del var livrädda för henne. Hon hade lämnat sitt konstnärskap för länge sedan men hon hade ändå sin 
egen praktik vilken innebar att undervisa och därför blev Von Fräähsen inspirerad av henne. 

Just nu är Von Fräähsen styrelseledamot i en rikstäckande förening för yrkesverksamma dansare, 
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koreografer och danspedagoger. Han har läst en bok som heter “Rörelsens helande kraft” vägen till extas 
och den var skriven av Gabrielle Roth som startade frigörande dansrörelsen. Erfarenhet och kunskap har 
han fått av eget dansande, sina lärare, att inse att dans är bredare än fysisk dans, att pröva nya saker, att se 
saker ur olika perspektiv, exempelvis trädgårdsskötsel och föreställningar han blivit påverkad av.  

2.4 Marcella Stéen                                                                                     

Marcella Stéen är dansare och koreograf som är verksam både med egna projekt och i olika samarbeten 
med andra.   
2.4.1 Jaget  
Stéen tycker att den här frågan är klurig men tänker att allting man gör är ett självportträtt av sig själv 
eftersom man inte kan ta bort sig själv.  Hon tänker att hennes val är influerade av tidigre erfarenheter som 
hon bär med sig och när hon koreograferar vill hon att de hon jobbar med ska vara involverade i hennes 
tankar och att deras tankar ska komma in i processen. Deras jag blir då en plattform för processen. Stéen 
är ointresserad av att visa en verklig individ på scenen och försöker hela tiden påminna sig om att hon är 
oviktig i dansen. Rörelsen är viktig och hon försöker göra sig mindre synlig och rörelsen mer synlig så att 
åskådaren kan se rörelsen snarare än personen som gör rörelsen. Att hon är en kanal mellan åskådaren och 
det den betraktar. Hon menar att det är skillnad på processen och produkten. Hon vill gärna sudda ut 
“jaget” eftersom det inte är det som hon vill visa utan mer rörelsen eller något annat. 

Jag frågar Stéen om hon har något exempel att ge mig hur det känns när personligheten integrerar med 
dansen och om det är flow eller en annan sak. Stéen svarar att hon inte tror att det är flow eftersom det 
handlar för henne om att försvinna samtidigt som man blir ett med allt och det är en upplevelse av att allt i 
mig är lika stort som universum utanför mig och att jag får en annan uppfattning av tiden, att det mera är 
ett tillstånd, att allt alltid finns. ”Jaget” försvinner. 

2.4.2 Utbildning och erfarenhet 
Stéen har en kandidat i nutida dans från Trinity Laban Conservatory of music and dance som hon precis 
har avslutat. Den var 3 år. 

Hon har dansat på kulturskola, balettskolor, dansstudios, gymnasium, i ideella föreningar och 
amatörkompanier. En ideell förening Stéen har varit med i är Värmlands dansteteater som är en 
dansteatergrupp med både folk som är utbildade i dans och inte utbildade i dans, dem gör det mesta 
tillsammans och där började Stéen när hon var 15. 

De releaselärare som Stéen har haft nu på universitetsnivå har varit väldigt lyssnande i klass, de har sett 
varje elev och Stéen upplever dem som bildade och professionella. De har haft god kunskap om kroppen 
och det viktigaste har varit att de valt sina ord så att ingenting ska låta dömande och betonat att ingenting 
är mer värt än det andra utan att saker bara är olika, varje individ är olika och det tycker Stéen är bra 
eftersom det främjar det samhälle vi ska sträva efter. 

Erfarenhet och ny kunskap har hon fått av egna föreställningar, träning, lärare och föreställningar hon 
blivit påverkad av.  
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3. Analys  

Här jämför jag och analyserar informanternas utsagor. 

Genom utbildning får man erfarenhet, erfarenhet formar ”jaget” och ”jaget” i sin tur behöver teknik för att 
kunna uttrycka sig. Allt detta leder fram till framtidsutsikter.         

3.1.1 Utbildning, lärares egenskaper                                                                                                                                    
Vad jag tolkar det som så har alla informanterna sett upp till de lärare de haft under sin högskole och 
universitetstid och uppskattat deras professionalism. Kaufeldt och Stéen betonar kunskap, Sandström och 
von Fräähsen pratar om passion och arbetsförmåga, Sandström och Stéen talar om vikten av att se eleven 
som en individ. Ett sammanfallande är att de alla talar och nämner de lärare de hade under sina högre 
utbildningar och jag tror att det beror på flera saker. Dels att studenter har en personlig relation till sin 
lärare i högre utbildning, dels att lärarna är sakkunniga och erfarna eftersom man oftast får en tjänst på en 
exempelvis musikhögskola efter man har arbetat ett antal år och ibland forskat, dels att studenter värderar 
sin utbildning och reflekterar och dels för att de lärarna var de senaste man som student hade. Trots att 
informanternas ålder, erfarenhet och bakgrund är olika är de i stort sett överens om vilka egenskaper en 
lärare ska ha. Kunskap, passion, arbetsförmåga och se eleven som en individ.  

3.1.2 Erfarenhet                                                                                                                                                   
Alla fyra informanterna pratar om erfarenhet som en grund till utveckling. Kaufeldt menar att genom 
erfarenhet så öppnas möjligheterna i musiken och vi får fler sätt att uttrycka oss på. Sandström säger att 
han upptäcker fler aspekter i sin personlighet och det tänker jag beror på att han har fått erfarenheter. von 
Fräähsen tänker att allting hör ihop, att han blir en mer öppen dansare av att laga mat eller sköta 
trädgården och att han inte ser någon skillnad på praktik som individ i det vardagliga livet och praktik som 
dansare. Stéen försöker vara fördomsfri och tänker att alla erfarenheter är bra, både de dåliga och de bra, 
att man kan dra nytta av allt. De val hon gör baseras på erfarenheter även fall hon inte medvetet tänker på 
det. Intressant att se att de var så samstämmiga till vad som ger utveckling och att de är medvetna om på 
vilka sätt erfarenhet ter sig. Anledningen till att de var så eniga tror jag beror på att samtliga har hållit på i 
många år med sina färdigheter.  

3.1.3 Jaget                                                                                                                                                     
Kaufeldt använder sig av det han lärt sig i livet, de intryck han fått, det han lärt sig från andra, det har 
präglat honom själv och präglat hans själ. När Sandström blir väldigt gripen tänker han att det är något 
andligt, något spirituellt och att hans person är ett rör, en kanal för att släppa igenom det andra. 
Personligheten ska då vara transparent. von Fräähsen ser jaget som en helhet sammansatt av tankar, 
känslor, livsberättelser. Liksom Stéen vill von Frääshen inte ha med jaget eftersom jaget gör att man blir 
självmedveten, han vill att man ska lita på det man kan och bara flyta med. Stéen jobbar med att göra jaget 
mindre synligt så att rörelsen kommer fram mer. Hon tänker att hon är en kanal mellan åskådaren och det 
den betraktar. Både Stéen och Von Fräähsen, båda dansarna, ser jaget som något de inte vill ha med. 
Anledningen till det tror jag är att de ser jaget som något som medvetandegör människan och att det inte är 
bra inom konst eftersom tankarna och ens personliga tycke och smak kan stå i vägen för fritt skapande. 
Sandström och Stéen tänker att jaget är som en kanal, ett rör fast från olika håll. Sandström tänker att man 
ska ha slipat så pass bra på röret, genom att jobba med hantverket, att andligheten som impuls ska kunna 
strömma fritt inifrån. Stéen tänker att jagets behov inte ska stå i vägen för åhörarna och det den betraktar 
utan att impulser ska kunna strömma fritt. Jag tänker att det här påverkas av hur man tänker och att man 
har arbetat med den mentala biten så att man kan slappna av och lita på att musiken finns inom en.  
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3.1.4 Teknik, hantverk                                                                                                                                                        
Både Sandström och von Fräähsen nämner att ordet teknik kommer från grekiskans tekne som betyder 
hantverk eller verktyg. Kaufeldt menar att både uttryck och teknik behövs och att han inte vill lyssna på 
någon som bara spelar tekniskt bra. Sandström menar att det ofta är den mentala biten som ställer till 
problem, inte den fysikaliska. von Fräähsen tycker att man ska fokusera mer på det konstnärliga uttrycket i 
utbildningarna än vad man gör och han menar att många blir skickliga hantverkare. Stéen tänker att teknik 
är ett hjälpmedel för att uttrycka det man vill.  Alla informanterna är överens om att teknik är samma som 
hantverk och att det ska hjälpa dig att uttrycka dig. Ingen av dem var intresserad av någon som bara spelar 
”tekniskt”. Informanterna menar att man i utbildningar ska uppmuntra till det ”egna uttrycket” och det 
tycker jag med genom mental coachning från lärarna, övrig personal och studenter emellan.  

3.1.5 Framtid                                                                                                                                                      
Både Sandström och von Fräähsen funderar över hur de bäst kan hjälpa musiken. von Fräähsen vill 
påverka och utmana likaså Sandström fast mer genom att prata, formulera sig och spela. Alla 
informanterna menar att musik och dans alltid kommer att behövas och bli allt viktigare. Att 
informanterna tänker i större perspektiv tycker jag känns tryggt för framtiden. De visar att man verkligen 
kan göra det man älskar och ändå påverka samhället och bidra till en bättre värld. Jag har börjat fundera på 
hur jag själv kan visa konsten och jag tror att genom att göra något man tror på så står man upp för 
konsten.   

3.2 Slutsatser 
Jag tolkar det som att alla informanterna egentligen har samma syn på jaget vilket är att man inte ska 
pressa fram jaget utan att det finns där och ska försöka suddas bort så mycket som möjligt så att det blir 
som ett rör att få fram det andliga, själsliga inom oss genom. Alltså de impulser vi får och den musik vi 
har inom oss. Jag tycker det är intressant att ingen talar om jaget som en nödvändighet mer än Kaufeldt 
som lutar åt det hållet. Men det kanske är för att informanterna ser det som självklart att jaget alltid finns i 
oss och alltid kommer fram när vi spelar vare sig vi vill eller inte. Det beror ju också på hur man tolkar 
”jaget”, om man tänker ur något psykologiskt perspektiv eller om man menar personligheten. Vad menar 
jag med ”jaget”?  

Kaufeldt säger att jaget påverkar honom genom de intryck han fått. von Frääshen ser jaget som en sten 
som stoppar upp flödet där alltså det är bra ju mer man tar bort av sig själv. Han ser även jaget som något 
som observerar det han tänker och gör att han blir självmedveten på ett vis som skapar distans till honom 
själv. Stéen försöker sudda bort sig själv så mycket som möjligt och ge rörelsen mer plats.  

Dansarna verkade vara mer besvärade av jaget än musikerna och poängterade att de försökte visa mindre 
av sig själva och mer av dansen. Kan tänka mig att eftersom dansvärlden är tuff har de lidit lite av 
funderingar och tvivel och därför börjat fundera över hur de kan förhålla sig till dansen. Musikerna har 
också funderat över detta men inte i lika stor grad eftersom att jaget automatiskt är med när man musicerar 
och svårare att sudda bort än om man dansar. Även Sandström vill sudda bort jaget men pratar då om 
personligheten. Menar att när man inte har ”flow” så behövs personligheten igen. 

Var och ens utbildning och erfarenhet har format deras ”jag” även fall varje individ har en medfödd själ 
och vissa medfödda egenskaper. Alla har de blivit inspirerade av sina lärare under sin högskole och 
universitetstid och fått kunskap, passion för ämnet och genom att hålla på intensivt reflektera över olika 
ställningstaganden och fundera över vad som är jag i spelet och hur just jag vill spela. För att ännu mer 
hitta det ”egna uttrycket” kan det uppmuntras mer i utbildningarna genom att lärarna coachar mer mentalt. 
Att själv undervisa har gjort så att Kaufeldt själv reflekterar över hur han lär ut och har hjälp hans spel. 
Likadant för Sandström och von Frääshen.  
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Kaufeldt menar att ju mer erfarenheter i livet man har desto fler blir möjligheterna till ett rikare innehåll i 
musiken. Han säger också att han använder sig av det han har lärt sig och det han hört från andra för att 
uttrycka sig, alltså från sin utbildning. Det tycker jag att de andra informanterna kan skriva under på 
också. Alla informanterna har medverkat i olika sammanhang med sin konst och mött olika människor 
vilket har lett till att deras erfarenhet inom sitt konstnärliga område har ökat. Alla fyra informanterna 
pratar om erfarenhet som en grund till utveckling. Kaufeldt har fått mycket erfarenhet från orkester och 
Sandström har fått mycket erfarenhet under sina studieår och från andra sammanhang där han både varit 
musiker och pedagog. Von Frääshen har fått erfarenhet från olika dansuppsättningar likaså Stéen och de 
skolor hon gått i.  
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4. Diskussion       

I den här delen kopplar jag ihop informanternas utsagor med litteratur och mina egna tankar. 

4.1 Erfarenhet 
Kaufeldt pratar om musikens möjligheter och menar att de möjligheterna förändras med nya erfarenheter 
vilket bidrar till ett rikare själsliv som gör att han får fler uttrycksmöjligheter. Irving (1987) beskriver i sin 
bok att en musiker varken kan ha några intentioner eller någon identitet om man inte har ett rikt 
associationsliv, en utvecklad fantasi och en möjlighet att använda sig av känslokunskap (i motsats till 
intellektuell kunskap) för att uttrycka sig och menar att man skaffar sig det genom sina samlade 
erfarenheter (Irving 1987:23).  

Jag känner att ordet erfarenheter har används så mycket och jag förstår inte riktigt vad det innebär men jag 
kanske inte behöver förstå, jag använder mig antagligen av mina erfarenheter utan att jag tänker på det. 

Vi pratar om hur han gör när han arbetar med ett stycke och använder sig av erfarenhet och Kaufeldt säger 
att han använder sig av möjligheter och han menar att det är ju dem möjligheterna som kan förändras med 
nya erfarenheter, man får ett rikare själsliv och fler erfarenheter, det ger olika sätt att uttrycka. Stålhammar 
(2009) säger att människan är en varelse som aktivt interagerar med sin omgivning. Människans sinnen 
samlar information, omvandlar den till intryck, förnimmelser och upplevelser som genererar erfarenhet 
och ökad kunskap. Sinnesintrycken spelar en väsentlig roll vid bedömningar, beslut och agerande 
(Stålhammar 2009:16). 

4.2 Jaget 
Kaufeldt säger att han dels använder sig av det han har lärt sig, de intryck han har fått, det han hört från 
andra musiker men också det han lärt sig av själva livet. Han menar att det är det som har präglat honom 
själv och präglat hans själ. Nachmanovitch (2010) menar att vi konstnärer liksom alla andra människor 
blir påverkade av den miljö och den tid vi lever i. Hur vår generation, vårt land, vårt språk ser ut och hur 
våra omgivningar och människor påverkar oss. Han menar även att när vi vuxit upp och anpassat oss finns 
vår ursprungliga natur inom oss kvar och visar vår egen djupare stil och karaktär. Vår handstil, vår rösts 
vibrato, hur vi hanterar stråken eller andas i instrumentet, hur vi använder språket, vad ögonen uttrycker 
och hur handens fingeravtryck ser ut (Nachmanovitch 2010:31).  

Jag tror att Nachmanovitch menar att även fast miljön påverkat och format oss så finns det som är jaget 
alltid kvar inom oss och kommer till uttryck i vardagen och visas extra tydligt när vi håller på med konst. 
Fast även fall jaget alltid finns inom oss så tror jag att vi blir mer påverkade av vår omgivning än vi tror. 
Detta har jag tänkt en del på och kan bli irriterad över i dagens samhälle eftersom jag tycker att de bilder, 
texter och händelser som påverkar oss inte är särskilt sunda och att media nästan tvingar på oss 
handlingar.  

Sandström beskriver det som händer på scenen som att det är det totala samspelet mellan hantverket och 
det konstnärliga, det blir gudomligt, spirituellt. När Sandström blir väldigt gripen beskriver han det som 
att det känns som något universellt och en sanning där små guldkorn glimmar till och man upplever något 
större, en helhet. Sandström tänker att det är något andligt och att hans person är ett rör, en kanal och att 
personligheten då ska vara så transparent som möjligt för att släppa igenom det andra. Bäck sade att den 
väsentliga drivkraften för varje äkta konstverk alltid är en andlig kraft och menade att det är den man 
måste försöka förstå, att det är den man “kommunicerar” med, i och genom ständig växlande 
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uttrycksmedel (Nordström, Sixten, Westin, Lars & Åstrand Hans 1975: 212). 

Det här tycker jag är väldigt intressant eftersom jaget för mig är något som jag har tänkt att jag verkligen 
måste framhäva och då har det blivit forcerat istället för att lita på det jag har och se mig som en kanal, ett 
rör. Den här frågeställningen om jaget har varit det som jag mest vill utforska och därför har det varit så 
intressant när jag har fått så olika svar från informanterna. Deras svar har hjälp mig att få en öppnare syn 
på vad jaget är och jag har insett att människor har olika tankar om vad jaget är. Sandströms syn tycker jag 
verkar väldigt skön eftersom då kan man låta det andliga komma fram naturligt. Och att se personligheten 
som något annat än jaget och den tanken har jag börjat tänka nu också. 

von Fräähsen menar att det finns ett jag, det finns en person, det finns en kropp och Von Fräähsen ser 
jaget som en komposit varelse, han ser den inte som en essäns, en själ på det sättet utan menar att jaget är 
den som gör, det vittnet som gör en syntes, som gör den sammanlagda upplevelsen av livet till en co-
hearens, en förståbar sak som kontextualiserar det, som sätter samman tankar, känslor, livsberättelser och 
gör det till en helhet som går att förstå som något slags jag men för det ser Von Fräähsen inte sig själv 
ytterst som jaget. Han säger att jaget för honom tenderar att va nån som observerar honom, som inte 
observerar det han gör men som observerar honom när han gör eller som observerar den tänkande, att bli 
självmedveten på ett sätt som innebär en distans till det han gör. Han säger att han blir några step removed 
och menar att då blir det hans upplevelse av det han gör filtrerat genom några mellanhänder så för honom 
är det bäst när han upplever att jaget inte är med och istället ha en direkt upplevelse av det han gör, det är 
då han tror det blir sannast när han inte bara måste göra, han behöver inte göra den där dansen, han 
behöver inte få till det, han behöver inte vara clever eller smart utan han litar på att han har med alla 
verktyg, på nåt sätt vilar han i sin berättelse, sin historia, då fungerar det som bäst. 

Stéen tänker att allt hon gör är ett självporträtt av sig eftersom hon inte kan ta bort sig själv och menar 
särskilt de val hon gör, att hennes val är influerade av tidigare erfarenheter som hon bär med sig. När hon 
koreograferar vill hon att personerna som är med ska vara involverade i hennes tankar och att deras tankar 
ska komma in i processen. Deras jag blir då en plattform för processen, för dansen. Stéen är ointresserad 
av att visa en verklig individ på scenen och försöker hela tiden påminna sig själv om att hon är oviktig i 
dansen. För henne så är rörelsen viktig även fall jag är oundviklig i det sammanhanget men hon tänker 
ändå att det kanske finns något sätt som hon kan göra sig mindre synlig på så att åskådaren ser rörelsen 
snarare än personen som gör rörelsen. Hon tänker att hon är en kanal mellan åskådare och det den 
betraktar och att det nog är väldigt olika när det gäller process och produkt. Hon tänker att hon vill sudda 
ut “jaget” så att det andra kommer fram. 

Jag tolkar både Von Fräähsen och Stéens svar som att hon ser jaget ur Freuds psykodynamiska perspektiv 
så att Jaget är medvetet om tid och rum samt omvärldens krav och förväntningar. Jaget försöker även 
medvetet finna lösningar till problem och kan avstå från kortsiktiga vinster för att vinna trygghet och 
uppskattning längre fram i tiden. Ändå påverkas Jaget av sina omedvetna impulser och önskningar 
(Hemsida “Psykologi i fokus”). 

Om man tänker jaget ur Freuds perspektiv så förstår jag varför von Fräähsen och Stéen säger att de vill ha 
med jaget så lite som möjligt i sin dans. Om man hela tiden är medveten så stoppar man det spontana 
flödet i uttrycket och kan då inte musicera fritt. Fast jag tycker det gäller mest när man framträder. I 
processen så tänker jag att man måste vara medveten om vad man gör så att man övar in rätt. Som Stéen 
säger att hon är en kanal mellan åskådaren och det den betraktar kan jag förstå eftersom man då verkligen 
låter rörelsen stå i fokus och gör allt för “rörelsens bästa”, inte kanske vad man själv som individ känner 
för. 
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4.3 Teknik, hantverk 
Stéen tänker att teknik är ett hjälpmedel för att uttrycka det man vill och Von Frääshen pratar om att man 
fokuserar mer på teknik än på det egna uttrycket och konstnärligheten i utbildningen. Han menar att på 
grund av det finns det folk som stannar i hantverksskickligheten och blir extremt dugliga uttolkare av 
andras grejer. Irving (1987) menar att under utbildningen arbetar de flesta unga musiker i en miljö som 
inte främjar kreativitet. Hon menar att miljön är dominerad av teknisk övning för att få ”bra” uppgifter och 
bli ”bra” och så vidare och menar att tekniken ska hjälpa dig att uttrycka dig och inte till att “klara av 
löpningen i samma hårresande tempo som det senaste stjärnskottet förmår!” som hon själv skriver (Irving 
1987:23). 

Här håller jag helt med både Stéen och Irving eftersom jag ser tekniken som ett hantverk och redskap för 
att kunna musicera, inte något som man i sig bara ska briljera med. Både Sandström och Von Fräähsen 
talade om vad teknik egentligen betyder och de sa att teknik heter tekne på grekiska och betyder hantverk. 
Då tycker jag att det blev ännu tydligare. 

Jag håller med både Von Fräähsen och Irving eftersom jag också tycker att skolan fokuserar mycket på det 
tekniska och det känns som att det är det som räknas och inte hur konstnärlig man är. Jag tycker inte direkt 
att lärarna hjälper bilden av utbildningens satsning på teknik, de uppmuntrar bilden. Jag tycker att teknik 
verkligen är nödvändigt och att man självklart ska jobba med det men att det då ska vara på ett sätt som är 
kvalitativt inte kvantitativt. För mig är teknik att man ska jobba metodiskt och noggrant och i sin egen 
takt. Inte hur snabbt man kan spela. Som flöjtist tycker jag även att teknik innefattar andning, 
ambouchure, kroppen och det rent finger motoriska. Innan har jag tänkt att teknik är skalor, etyder och att 
det mest har med fingrarna att göra. Det känns som att det är lite status i att ha teknik som i att kunna spela 
snabbt. Att också fokusera på det egna uttrycket är en sak som jag verkligen tycker att de konstnärliga 
utbildningarna måste bli bättre på, dels för att det är uttrycket man är intresserad av när man sysslar med 
konst och dels för att marknaden ser annorlunda ut nu mot förr.  

Både Kaufeldt, Sandström, von Fräähsen och Stéen, alla informanterna betonade att teknik är viktigt och 
nödvändigt men var samtidigt överens om att teknik är ett hantverk för att kunna musicera och uttrycka 
och poängterade att det aldrig bara får bli något tekniskt. 

4.4 Framtiden 
Stéen berättar att när hon var yngre och tränade bara teknik så hade hon svårt att göra det som inte var 
innanför ramen, exempelvis om de skulle improvisera så tog hon några steg som hon redan kände till och 
det hämmade hennes kreativitet. Vi pratar om Von Fräähsens framtidsvisioner och han säger att han nu 
vill påverka samhället med sin dans och att han känner att han måste vara väldigt modig för att våga ta de 
riskerna som det innebär att påverka. Nachmanovitch (2010) skriver att alla människor är pionjärer och 
kan göra sig fri från de mallar och modeller som hämmar en själv. Att skapa, handla och bara vara i 
ögonblicket utan rekvisita och medspelare, skyddslös, kan vara som en lek, men det kan också vara 
skrämmande, vilket är lekens verkliga motsats (Nachmanovitch 2010:28).  

Jag tänker att man måste ha klart för sig att det inte finns något rätt och fel och att det måste vara en 
tillåtande miljö där man känner sig trygg så att man vågar pröva och leka. Även att få exempel på hur man 
kan göra och ramar underlättar. I den klassiska traditionen likaså som de traditionella danserna vilka 
antagligen Stéen hade dansat innan så har jag en uppfattning av att det finns mer regler och traditioner hur 
man ska utöva konstarten. Personligen har jag svårt att bryta mig loss när jag har hållit på så pass länge 
med en stil. Men det finns ju ett mellanting, olika stilar och genre kan ju dra nytta av varandra och de 
traditionella stilarna ger ett väldigt bra underlag och bra kvalitet. Som den klassiska musiken i mitt fall. 
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I vardagen söker gemene man sig ofta till det som ger trygghet och bekvämlighet, likaså tycker jag gäller 
för konsten och mitt eget spel. Jag framför helst det som jag känner mig bekväm med och medverkar helst 
i situationer som jag har kunskap om och kan stå för. von Fräähsen beundrar jag som vågar testa gränser 
och ”puscha fältet framåt” som han själv uttrycker sig. Jag tänker att det är när man riskerar någonting 
som man vinner någonting och kan utveckla sig själv.  

Båda dansarna, von Fräähsen och Stéen talar om att våga, puscha fältet och testa gränser. Att just de 
dansarna tar upp det tror jag beror på att deras inriktning är modern, nutida dans vilken tror jag inbjuder 
till att vilja förändra och ”puscha fältet”. Jag tror att hade jag intervjuat dansare inom de mer traditionella 
dansstilarna, framförallt balett så hade de inte haft samma lust och engagemang att påverka utan mer nöjt 
sig med att de kan leva på dansen och ha den som underhållning. Men detta är såklart en grov 
generalisering och endast min tanke. 

Kaufeldt menar att musik är framtidens konstart, att människor behöver den och kommer att behöva den 
ännu mer. Bäck pratar om musikens framtid i boken ”Vi tycker om musik” och menar att allmänbildning 
och att ge kulturella perspektiv måste ingå i musikundervisningen. Han tänker att vi pratar för mycket om 
“hur” våra institutioner såsom symfoniorkestrar, operahus, musikhögskolor kommer se ut i framtiden 
istället för att ta reda på “varför” vi kommer behöva konstverken och “varför” vi måste se till så att våra 
institutioner fungerar i övermorgon också (Nordström Sixten, Westin Lars & Åstrand Hans 1975: 212).  

Att musik behövs och kommer behövas har jag tänkt på och håller verkligen med om, speciellt i dagens 
samhälle där så mycket är teknikstyrt och vi fokuserar så mycket på prylar. Jag tycker att musiken alltid är 
avslöjande och alltid innehåller sanning, därför tror jag att människor har en fascination för musiken, den 
är så äkta. 

Med varje informant blev det en diskussion om framtiden vilket tyder på att det bör forskas mer om 
framtiden för musiken. Hur man kan bevara konsten och vad vi kan göra för att få folk att inse att de 
behöver konsten. Och hur vi kan göra reklam för konsten. 

Informanterna har hjälp mig förstå vissa saker som jag har undrat över och gjort mig lugnare genom att 
jag har fått tagit del av deras tankar som gjort att jag insett att jag inte är själv med mina grubblerier och 
funderingar.  

4.5 Mitt jag i musiken 
Anledningen till att jag valde att göra ett arbete om ”Jaget i musiken” var för att jag kände att jaget i mitt 
spel inte var så utpräglat och jag började fundera på hur stor roll det har egentligen. Därför ville jag 
intervjua andra människor inom konstnärliga områden. Jag har inte haft någon klar bild av vad ”jaget i 
musiken” är och det har jag inte nu heller men jag känner att jag ändå nått en djupare insikt och att jag 
därför inte längre behöver ha en klar bild. Efter jag tog reda på mer om jaget ur några psykologiska 
perspektiv kändes det tydligare vad jaget kunde stå för och jag fick en bild av jaget. Jag började fundera 
på om mina informanter hade olika bilder av jaget på grund av att jag inte hade förklarat vad jaget stod för 
för mig. Men jag vet fortfarande inte om jag skulle kunna förklara vad jaget är för mig. 

4.6 Återanknytning till studiens syfte, antagande och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och problematisera hur jaget påverkar musiker och dansare. Viktiga 
faktorer som formar jaget är utbildningsbakgrund och erfarenhet inom det konstnärliga ämnet. Därför 
åsyftas att även ta reda på hur de faktorerna påverkar jaget. Det har jag gjort genom att intervjuat och läst 
litteratur. 
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Ett antagande är att jag kan nå en större förståelse för mitt eget musicerande genom att undersöka några 
andras relationer till sitt eget konstnärliga utövande. Jag tycker att mitt antagande stämmer eftersom jag 
har fått en större förståelse för mitt eget musicerande och mitt eget jag. 

Vilken roll spelar ”jaget” i musiken och dansen? Om jag utgår från mina informanter så är det olika från 
varje person, om jag utgår från mig så tänker jag att det finns ett jag som alltid kommer finnas i mig men 
allt eftersom jag utvecklas, får nya erfarenheter och upptäckter så förändras mitt jag. När jag arbetar med 
mitt hantverk och min personlighet inom mitt konstnärskap så skymtar jaget fram och blir tydligt ibland.  

Vem är jag som musiker? Genom erfarenhet, utbildning, omständigheter, miljö men ändå min 
ursprungliga natur hittar jag svaret. 

Hur gör jag musiken till mitt? Genom att omvandla de erfarenheter och de influenser jag har till uttryck i 
musiken, prova och öva olika sätt så att musiken blir levande. 

Att det är jag som spelar och ingen annan? Omedvetet så finns jaget alltid hos mig och det gäller bara att 
lita på de kunskaper jag har, göra personligheten transparent och som ett rör så att jaget kan komma fram. 

Och varför spelar jag? För att jag mår bra eftersom musik för mig innebär kontakt med andlighet som är 
det enda sanna. 

Kan jag få större insikt i mitt jaget i musiken genom att undersöka hur andra konstnärliga utövare som 
musiker och dansare gör? Ja, eftersom uppsatsens genomförande och de resultat som framkommit i 
uppsatsen påvisar att jag kan besvara frågan jakande. 

4.7 Vidare forskning 
I samma veva som jag började fundera mer på ”jaget i musiken” fick jag tips om ett intressant 
radioprogram som heter Musikmagasinet. De har olika teman och bjuder in gäster för att tala och där har 
jag hittat några program som jag tycker är intressanta och skulle vilja utforska mer. Nu har jag fokuserat 
mest på mitt ämne men det fanns flera program med liknande och andra musikrelaterade ämnen som jag 
gärna skulle vilja ta reda på mer om. 

Musiken i framtiden har diskuterats en del här i min uppsats och det är något som jag inte tänkt så mycket 
på innan jag gjorde intervjuerna. Vad kan jag göra för musiken? Hur kan jag påverka med musiken? 
Musiken har väldigt stor makt och hur jag kan göra för att dra nytta av den. 

Marknaden ser annorlunda ut nu än förr och då tänker jag framförallt på den tekniska och mediala biten 
som har kommit i raketfart. Som von Fräähsen skriver att göra reklam för kunskap och att kunskapen inte 
behöver gå fort, det får ta tid som i de konstnärliga ämnena.  

Även det som Von Fräähsen säger om klyftan mellan de som kan ta del av konsten och de som inte kan ta 
del av konsten på grund av ekonomi. Det här tycker jag är en viktig fråga för framtiden: Vad kan jag göra 
för att alla ska få råd och tillgång till konsten? 

Jag vill avsluta med ett citat: 

”Jag har fått förmånen att hålla på med konst, då är jag skyldig konsten att ge något tillbaka”                   
(Von Fräähsen 2013). 
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Von Frääshen, Frej 2013-10-20 Göteborgs centralstation [50.45 min.] 
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Bilaga  

Intervjufrågor  
 
1.    Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att dansa/musicera och hur gammal var du   
        då?    
 
2. Vad har du för utbildning inom dans/musik (eftergymnasial)? 
 
3.    Hur många år har du dansat/spelat? 
 
4.    Vart har du dansat/spelat? Ex. kulturskola, gymnasium, danskompani? 
 
5.   På vilket sätt är du aktiv inom dans/musik just nu? 
 
6.   Vilken dansstil/musikstil är du specialiserad på?  
 
7.   Vilka undervisningsformer har du haft? Individuell? Grupp? 
 
8.   Vilken undervisningsform enligt dig är vanligast inom dans/musik? Varför    
       tror du? 
 
9.   Hur vill du beskriva dina lärare som du haft? Egenskaper?   
 
10. Hur har du hanterat kritik och beröm som du fått från dina lärare? 
 
11. Hur gör du för att vara din egen lärare? 
 
12. Vilka egenskaper i din personlighet tror du gagnar ditt                                      
       dansande/musicerande? 
 
13. Hur upplever du att din personlighet integrerar med din dans/musik? Att  
      dansen/musiken kommer från dig? Även fast du kan ha influenser från  
      andra. 
 
14. Vad har du för exempel att ge mig? Hur känns det när personligheten            
      integrerar med dansen/musik? Flow, eller är det en annan sak? 
 
15. Hur ser du på teknik? Vad är teknik för dig? 
 
16. Vad är dans/musik för dig? Vad krävs för att du ska bli berörd och få en  
       känsla när du ser en dansare/hör en musiker “in action”? 
 
17. Vad har du för framtidsvisioner inom dansen/musiken? 
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18. Har du något övrigt du vill tillägga? 
 
19. Är det någon fråga du tycker att jag borde ha ställt som du saknar i  
       intervjun?      
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