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I 

Abstract 
 
Det här arbetet handlar om koncentration från pianistens perspektiv; hur man förbereder 
sig mentalt för en konsert och koncentrerar på det viktigaste: musiken. Syftet i detta 
arbete var att förbättra min koncentration i övning och på scen och lära mig förbereda 
mig bättre för uppträdanden. Hela processen siktade på min examenskonsert. 
Genomförandet bygger på litteraturgenomgångar i relation till praktiskt arbete. Det har 
bland annat inneburit ett aktivt reflekterande i och över handling.  
 
Koncentration handlar om att lära sig ta kontroll över sitt medvetande, men det krävs 
också engagemang och intresse samt förmåga att kunna slappna av. Nervositet, hög stress 
och dålig självförtroende sätter musikerns koncentrationsförmåga på prov men genom 
mental träning kan man påverka egna tankar och känslor och förbereda sig mentalt för 
kommande situationer som kräver djup koncentration. Det här arbetet ger en omfattande 
inblick i den mentala sidan av musikerns yrke och fungerar som en handbok om 
koncentration för klassiska musiker.  
 
 
 
Nyckelord: koncentration, mental träning, nervositet, piano 
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1. Inledning 

Jag har länge varit intresserad av den mentala sidan av spelandet. Intresset vaknade 
när jag skrev min kandidatuppsatts om förebyggande av pianistens 
överansträngningsskador år 2010. Då bekantade jag mig bland annat med mental 
träning och stressens påverkan på musikerns prestation och självförtroende.  
 
De senaste studieåren har varit svåra för mig. I januari 2012 möttes jag en stor 
utmaning; att komma tillbaka till masterstudier efter nästan ett års paus från studier 
och spelandet och bygga upp mitt självförtroende och min spelteknik på nytt. Jag 
hade varit borta från scenen väldigt länge och glömt hur man förbereder sig för en 
konsert och hur det känns att spela för en publik. Den nya början tvingade mig att 
analysera min spelteknik, ergonomi och mina övningsrutiner för att undvika 
möjliga återkommande problem. Med hjälp av min lärare kunde jag få tillbaka en 
bra grundteknik men den mentala sidan av spelandet var inte lika lätt att fixa.  
 
På hösten 2013 bestämde jag mig för att hitta lösning till min nervositet och 
osäkerhet och förbättra min övning. Jag funderade över mina problem och gick 
igenom de känslorna som jag hade haft innan och efter de senaste uppträdanden. 
Jag kom ihåg hur jag hade ofta känt att jag inte kunde koncentrera mig på scenen 
och att jag kände mig mer eller mindre osäker. Jag vågade inte lita på min kropp 
och koncentrationen var ofta i tekniken och i egna tankar och känslor istället för 
musiken jag spelade. Det kändes som alla andra visste hur de ska förbereda sig 
inför uppträdanden och kontrollera sin nervositet men själv kände jag mig osäker 
och orutinerad. Jag tänkte att efter alla de konserterna och studieåren som jag hade 
bakom mig borde jag veta hur man förbereder sig mentalt för en konsert. Jag hade 
fastnat i en ond cirkel men istället för att försöka lösa ett problem i taget försökte 
jag hitta problemet bakom alla mina problem.  
 
Efter en lång reflektering över mina upplevelser förstått jag att på grund av min 
dåliga koncentrationsförmåga kunde jag inte öva effektivt och kontrollera stressen 
och nervositeten som påverkade mitt spel och självförtroende. Jag hade inte svårt 
att koncentrera mig i allmänhet utan problemet var att jag inte visste hur man gör 
det rätt. Det var svårt för mig att kontrollera mina egna känslor och tankar och 
koncentrera på det relevanta: musiken. Efter att ha upptäck var problemet ligger 
ville jag se vad litteraturen har att erbjuda om koncentration för klassiska musiker.  
 
Koncentration kan först kännas som en lätt sak att förbättra eller kontrollera, men 
den kan lätt försvinna och vända åt fel håll. Det finns många sidor i musikerns yrke 
som påverkar koncentrationen, inte minst när man pratar om konsertsituationer, 
och det finns många musiker som lider av en dålig koncentrationsförmåga utan att 
kanske erkänna det eller veta om det. Nervositet, stress och dålig självförtroende är 
några exemplar på distraktioner som drabbar musiker och som gör det svårare att 
koncentrera sig på musiken och spelandet. Dessutom kan dålig koncentration göra 
vissa stycken nästan omöjliga att spela och när det gäller kammarmusik kan 
repetition och framföranden lida på grund av en musiker som har svårt att 
koncentrera sig.  
 
För att kunna skapa musik måste man leva i nuet och det är det enda man verkligen 
äger och kan göra något åt. Det räcker inte att bestämma att nu ska jag koncentrera 
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mig. Man måste öva det och veta hur det händer. Det är viktigt att kunna 
koncentrera sig när man övar för att utveckla sig men också för att förbereda sig 
fysiskt och psykiskt till kommande situationer som kräver djup koncentration. 
 
Utifrån den principen att allt händer i nuet kan man öva sin koncentration mentalt. 
Det är en lång väg från övning av stycket till stunden när man står på scen. Mitt 
examensarbete handlar om hur man ska förbereda sig mentalt för ett uppträdande 
för att nå sin bästa nivå och hur man ska koncentrera sig i övningsrummet och 
innan och under uppträdandet. Jag kommer att beskriva koncentration från olika 
aspekter i olika situationer, berätta vad en djup koncentration betyder för en 
musiker och hur man kan nå detta tillstånd. Mitt arbete delas i tre större delar: 
koncentration i övning, koncentration i musik och koncentration på scenen. Jag 
lägger mycket vikt på olika distraktioner som påverkar koncentrationen och hur 
man kan hantera dem. Syftet med mitt arbete är att förbättra min koncentration i 
övning och på scen och lära mig att förbereda mig bättre för uppträdanden. Arbetet 
ska också fungera som en handbok om hur man ska koncentrera sig när man 
musicerar för alla de som är intresserade. 
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2. Koncentration i musiken 

Själva ordet koncentration kommer från nylatin conce'ntro och av latin, con-, att se 
och centrum. Ordet jämförs med franska concentrer, vilket betyder att samla (i en 
punkt), vilket ger definitionen "inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten 
på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet". (Nationalencyklopedin 
2014) 
 
Koncentration betyder att ha fokuserad uppmärksamhet snävt på en enda sak och 
samtidigt utestänga andra stimuli. Den kan också definieras som en större 
uppmärksamhet på ett mindre område. När koncentrationen ökar, minskar 
uppmärksamhetsområdet varvid uppmärksamheten blir mer intensiv. I musiken är 
detta område i sinnet, man ska rikta all sin uppmärksamhet på musiken som man 
hör i sitt inre öra. (Lundeberg 1998, 44) 
 
Uppmärksamhet kan vara antigen automatisk eller kontrollerad. Den kontrollerade 
koncentrationen är långsam och medvetet kontrollerad av individen. Den här typen 
av koncentration användas när musiker övar mentalt eller går igenom systematiskt 
sitt uppträdande. Den automatiska uppmärksamheten (också kallad som den 
omedvetna) är mycket snabbare eftersom allt händer omedvetet. Man känner att 
man har kontroll över saker utan att behöva anstränga sig. (Nideffer 2014, 2) 
 
Koncentration är en passiv process som man inte kan nå viljemässigt. Engagemang 
spelar en stor roll i att skapa den rätta situationen för koncentrationen. Den enda 
aktiva delen i hela koncentrationsprocessen är att rikta uppmärksamheten mot den 
som man skall koncentrera sig på. Föremålet ska fånga intressen och motivera och i 
slutet kan man nå den djupaste koncentrationen så att man blir ett med uppgiften 
(dvs. musiken). Man kan märka lätt att det går mycket lättare att koncentrera sig på 
någonting som är intressant och motiverande, men när man måste göra någonting 
som kräver koncentration så blir det mycket svårare. Rädsla att inte kunna 
koncentrera sig kan också hindra koncentrationen samt en hög aktivering som oro, 
spänning och nervositet. (Uneståhl 1998, 54)  
 
Enligt Lundeberg (1998) ska man använda de tre viktigaste sinnen: hörseln, 
känseln och synen, för att samla ihop tankarna. De här sinnena bearbetar 
information från omvärlden och från människans minnen och fantasier. Hörseln 
kan till exempel användas för tankar, inre dialog eller minnen av verkliga ljud och 
synen för minnesbilder eller fantiserade bilder. Koncentration betyder kontroll över 
sina sinnen och sina tankar och känslor så att man känner sig ett med kroppen och 
närvarande i nuet. I ett uppträdande ska man fylla de tre sinnena med den musiken 
man framför. (Lundeberg 1998, s. 30) 
 
Att rikta sin uppmärksamhet och sinnen (hörsel, känsel och syn) mot ett föremål i 
taget är ett bra sätt att kanalisera och samla tankar utan att försöka begränsa de. Om 
man försöker rikta alla sina sinnen på ett mål samtidigt märker man att det inte går. 
Dessutom är det inte svårt att småningom samla sina tankar och sedan flytta de i 
sin helhet mot ett annat föremål. (Arjas 2002, s. 45)  
 
Ibland är stycket tekniskt så svårt att man måste flytta koncentrationen i vissa 
ställen från musik till teknik och tillbaka till musik. Då byter man sin 
uppmärksamhet från det automatiska muskulära minnet till fokuserad och 
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medveten spel. Utan en djup koncentration kan det vara mycket svårt att byta sitt 
föremål för uppmärksamhet på det här sättet utan att låta störande tankar komma 
upp till medvetandet. (Green 2005, 172) Denna förmåga (att kunna flytta sin 
uppmärksamhet från en sak till en andra) är också viktig när man övar. Man ska 
kunna använda sin uppmärksamhet för att kunna känna och höra vilka saker i 
spelet behöver mera övning. (Mer av detta i kapitel 5 "koncentration i övning".)  
 
Hjärnan har bara begränsat utrymme för uppgifter som kräver uppmärksamhet. 
Den blir mindre effektiv när den arbetar med mer än en komplex uppgift i taget, så 
när en musiker försöker göra två saker samtidigt, till exempel koncentrera på 
musiken och tänka på tekniska saker, fördubblas inte hjärnaktivitet utan den 
minskar. Resultatet är att båda uppgifterna blir utförd mindre bra och mindre 
uppmärksamhet riktas mot musiken. (Green 2005, 170) Men det är möjligt att göra 
flera saker samtidigt om man kan göra den andra saken automatiskt, det vill säga, 
utan uppmärksamhet. En musiker måste till exempel automatisera sitt spel och sin 
teknik för att kunna koncentrera sig helt på musiken. 

2.1 Det optimala sinnestillståndet 
Det finns många ord för den djupa koncentrationen. Det optimala sinnestillståndet 
har kallats för "flow" (Csikszentmihalyi 2006), "peak performance" (Nideffer, 
1991), "the zone" (Nideffer, 1991) och "relaxad koncentration" (Green 2005, 35). 
När man uppnår detta tillstånd slappnas den analytiska vänstra sidan i hjärnan av 
varvid sinnet låter den högra sidan styra kroppen. Då är alla splittrande inre tankar 
blockerade helt och hållet. (Green 2005, 166-168) Csikszentmihalyi (2006) 
beskriver den absoluta koncentrationen som ett tillstånd där uppmärksamhet är 
totalt absorberad av vad man gör, så att det inte finns energi för att hantera någon 
annan information. I det här tillståndet flödar energin utan hinder och man blir så 
uppslukad av det man gör att spelet blir spontant och nästan automatiskt. 
(Csikszentmihalyi 2006, 78)  
 
När man är djupt koncentrerad glömmer man bort sig själv, det vill säga sin 
självmedvetenhet så att man får möjlighet att expandera föreställningen om vilken 
man är. Det kan leda till att man expanderar utöver sig själv och att man får en 
känsla av att gränserna för sig själv har vidgats. Man blir ett med sitt instrument, 
men är fortfarande ytterst medveten om varje fingerrörelse och om helheten i det 
stycket man spelar. (Csikszentmihalyi 2006, 88-90) 
 
Enligt Nideffer (2014) ju mer man lägger tid på att lära sitt stycke desto lättare blir 
det att nå den omedvetna, automatiska koncentrationen. Han menar att man ska 
"överlära" sitt stycke för att kunna minimera möjliga negativa effekter som 
nervositet kan skapa och för att kunna glömma bort sig själv på scenen. (Nideffer 
2014, 2) Men att kunna sitt stycke utan att tänka garanterar inte en djup 
koncentration. Det finns många distraktioner som kan komma i vägen och förstöra 
den automatiska processen.  

2.2 Musikalisk mening  
Musiker har ett syfte: att ge publiken en musikalisk upplevelse som rör deras 
känslor på något sätt. För att kunna ge denna upplevelse måste spelaren skapa 
mening i musiken. Enligt Green (1986) är musiker uppträdande artister liksom 
skådespelarna. De har ett ansvar att uttrycka karaktären i musiken snarare än att 
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uttrycka sin egen personlighet. Detta betyder inte att musiker inte får ha en 
personlig tolkning utan att inspirationen ska komma från musiken. När man 
accepterar sin roll som musikens tolk skriven av en kompositör, behöver man inte 
oroa sig hur man ser ut. Det blir lättare att släppa sådan självmedvetenhet och 
tillbakadragenhet som hindrar spelaren att njuta av musiken. (Green & Gallwey 
1986, 95)   
 
Musikalisk mening styr muskler och de utför exakt det som hjärnan befaller. Allt i 
musiken ska hända naturligt, det vill säga organiskt. Organiska mönster är lättare 
för musklerna att följa än oorganiska, eftersom de är naturliga och då också 
ekonomiska för kroppen. (Lundeberg 1998, 21-22)  
 
Man kan se och höra skillnaden när stycket antingen kontrollerar spelaren som 
försöker på sitt bästa sätt att reagera på allt som händer eller när spelaren 
kontrollerar stycket och känner frihet att spela som hon eller han vill. Man ska ha 
kontroll över sitt spel för att kunna låta musiken sjunga fritt. När jag ser och hör en 
bra pianist uppträda får jag en känsla att musiken är skapat på stunden. Det syns 
hur djupt koncentrerad pianisten är och säker på sin varje ton och allt ser så lätt ut. 
Då blir det också lättare för mig som lyssnare att slappna av och koncentrera mig 
på musiken.  
 
Idealet i uppträdandet är just det att få ett stycke att låta som om man hörde det för 
första gången. För att lyckas måste man gå in i musiken till 100 procent. Man kan 
öka den medvetna kontrollen genom att uppleva musiken mycket starkare i ett så 
kallad inre öra och samtidigt överlämna sig åt inspirationen och den omedvetna. 
När musikalisk mening grundar på en personlig tolkning istället för imitation eller 
mer mekanisk mönster engagerar den musikern mycket mera. Då lyder också 
musklerna bättre, eftersom meningen är starkare. (Lundeberg 1998, 45) 

2.3 Reflektion   
För att summera detta kapitel vill jag lyfta fram mina tankar och upplevelser kring 
koncentrationen i musiken. För mig var det avgörande att minska den medvetna 
kontrollen i mitt spel. Tidigare trodde jag att uppmärksamheten ska vara medvetet 
och kontrollerat när man spelar. Jag försökte för ofta kontrollera mitt spel under 
uppträdanden eftersom jag var rädd att spela fel, men det ledde bara till spänningar 
i kroppen och till att min koncentration blev siktat mot allt annat än musiken. 
Resultatet var att jag spelade ofta fel eller med dålig klang och det skapade 
ytterligare negativa tankar under uppträdanden. 
 
Som jag nämnde tidigare är den kontrollerade koncentrationen långsam och gör 
därför hela processen (dvs. spelet) svårare. När det hela tiden finns en inre 
medveten röst som ger instruktioner till hjärnan så stör det de automatiserade 
nervimpulserna. Det är samma sak som om en tusenfoting skulle börja tänka på 
sina steg. Det spontana måste få verka fritt och det krävs mod att våga kroppen ta 
hand om spelet. Mitt syfte i övning började småningom ändras från att lära mig så 
mycket som möjligt i så kort tid som möjligt till att kunna vara in i musiken med 
alla sinnen.  
 
Om man försöker kontrollera sitt spel när man uppträder kommer 
prestationsångesten att komma fram. I Robert Schumanns sonat nr. 2 g-moll (som 
jag spelade i min examenskonsert) kräver den första satsen en total automatiserat 
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teknik eftersom tempoanteckningen är ”So rasch wie moglich” som betyder ”så 
snabbt som möjligt”. För att kunna spela satsen bra måste uppmärksamheten vara 
inlärt och automatiserat så att man kan koncentrera sig helt på den inre visionen 
man har av stycket istället för att tänka på fingrarnas rörelser och de svåra tekniska 
sakerna.  
 
Vetskapen om att veta att kroppen kan ta hand om spelet (om man bygger upp 
tekniken stegvist från början) hjälpte mig att kunna koncentrera mig på musiken 
och lita på min kropp. Dessutom medvetandet om detta faktum motiverade mig att 
öva stycket långsamt utan stress och utan en känsla att jag måste lära mig stycket 
så snabbt som möjligt. På det sättet lät jag kroppen och nerverna vänja sig att spela 
stycken utan ansträngning. I början var det svårt att ta det lugnt och inte försöka 
spela i det slutliga tempot för tidigt men jag blev hela tiden mer och mer medveten 
om mina dåliga vanor och övning i långsamt tempo gav till slut resultat.  
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3. Koncentration på scenen  

Koncentration på scenen framför en publik har alltid varit den svåraste delen för 
mig som musiker. Litteraturens råd och tips för musiker varierar och alla har till 
slut sitt eget personligt sätt att koncentrera sig, hantera nervösa situationer och 
pressen samt reagera på publikens närvaro, men det är viktigt att vara medveten om 
olika teorier och kunskap som finns för att kunna prova olika sätt själv och hitta sin 
egen väg.  
 
Som jag nämnde redan tidigare i texten så betyder koncentration på scenen ciss 
slags kontroll, men inte kontroll över spel utan över medvetande. Djup 
koncentration i en konsertsituation kommer med hjälp av avspänning och 
sinneskontroll. (Lundeberg 1998, 59) Man ska tillåta ett avslappnat muskulärt 
minne ta över kontrollen i spelet medan sinnet ska vara fylld med den musiken man 
framför. I det här kapitlet sammanfattas de synpunkterna och teorierna som olika 
forskare har kommit fram till. Jag berättar om hur man kan fördela fokus under 
framträdanden och hur sång kan fungera som hjälpmedel när man koncentrerar sig. 
Jag berättar också mer om den omedvetna sidans påverkan på koncentration och 
hur man kan uppnå en full scennärvaro.  

3.1 Att fördela fokus 
Vi kan reagera på tre olika sätt inför publik: vi kan musicera bättre och mer 
inspirerat, sämre med dålig koncentration och med fysiska symptom eller sämre 
med utan direkt symptom. (Lundeberg 1998, 14) Förmåga att fokusera på det man 
gör och ignorera distraktioner är lika viktigt i musik som i idrott. De flesta idrottare 
och psykologer är överens om att den viktigaste framgången i idrott är förmågan att 
koncentrera på det viktiga samtidigt som distraktioner ignoreras (Jansson 2005, 3).  
 
Fokus är något som är dynamiskt och skiftar vare sig man vill eller inte under ett 
framträdande, men det ger trygghet när man kan välja själv hur man fördelar 
fokusen. Om man lägger sin uppmärksamhet på allt som händer på scenen, i spelet 
och i sina tankar kan framförandet gå hur som helst. Man kan också fastna i ett 
alltför snävt fokus där varje takt ska vara under kontroll eller ett fokus där man 
försvinner själv bort från scenen och inte får kontakt med detaljerna. Att observera 
allt som händer i sin omgivning eller i sitt spel betyder inte att koncentrera sig. Då 
styrs man inte av sitt medvetande utan av sina sinnen, känslor och automatiska 
tankar.  
 
Jag har hört ofta en lärare säga till sin elev innan framträdandet att "koncentrera dig 
nu så går det bra!" men det är lättare sagt än gjort. När man försöker koncentrera 
sig kan koncentrationen bara försämras om man riktar den åt fel håll. Man kan till 
exempel bli så medveten av sig själv, sina tankar eller fingrarnas rörelser att man 
tappar koncentrationen från musiken.  
 
Från egen erfarenhet vet jag hur mycket olika tankar man kan ha i huvudet när man 
uppträder. Jag kan börja lyssna på prat eller annat ljud från publiken och tänka på 
ett kommande svårt ställe eller att "nu är det bara en sida kvar". Jag kan också höra 
min lärares instruktioner i sinnet eller bli irriterad när musklerna känns stela och 
fingrarna fungerar inte som jag skulle vilja. När de här störande tankarna kommer 
till medvetandet försöker jag ta bort de genom att säga till mig själv "koncentrera 
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dig nu!" eller "slappna av, du kan det här". Så länge man har störande tankar i sitt 
sinne tar de energi bort från musicerandet och påverkar gestaltningen. Men man 
kan förbättra sin koncentrationsförmåga så att det inte finns plats i hjärnan för 
någonting irrelevant. Enligt Lundeberg (1998) är det viktigt att kunna tysta sitt 
sinne när alla möjliga tankar börjar komma upp och hitta tillbaka till det tillståndet 
där man är koncentrerad. Endast då kan man uppnå full musikalisk frihet. 
(Lundeberg 1998, 41) 
 
Lundeberg (1998, 45) understryker att allt man behöver göra på scenen är att 
koncentrera på musikens ideal som man hör i sitt huvud och försöka komma så 
nära detta ideal som möjligt. Han menar att man ska inrikta hela sin fantasi på 
målet, det vill säga att höra musiken i det inre örat och rikta den utåt i rummet 
(Lundeberg 1998, 13). Då ska kroppen och musklerna följa den inre visionen man 
har av stycket. Problemet är att man kan lätt tappa kontakten med det inre örat och 
i stället börja lyssna på sitt eget spel. Man kan inte koncentrera sig helt på både det 
inre och yttre örat samtidigt och det är det inre örat som leder musiken och 
fingrarna. (Lundeberg 1998, 45) 
 
För att kunna lita på sitt inre öra måste stycket vara helt i fingrarna och målet klart i 
sinnet. Fingrarna skapar musiken automatiskt utifrån inre örat och man kan även 
ligga en halv takt före fingrarna med tankarna. Enligt Uneståhl kroppen vet bäst 
(hur man spelar stycket) eftersom motorisk inlärning och motoriska färdigheterna 
finns i kroppen på en omedveten nivå (Uneståhl 1998, 124). 
 
Beckströms (1998) undersökning om musikerns sätt att hantera prestationsångest 
visar att musikerna upplever mindre prestationsångest och bättre resultat i 
konsertsituationen när de flyttar fokusen från dem själva till något annat som är 
viktigare än de själva. De olika fokuseringarna i undersökningen var bland annat 
glädjen över att få musicera, möjlighet att utrycka sitt inre och att gå in i musikens 
karaktär eller i en annan roll. Det som hände var att genom att flytta allvaret och 
engagemanget från individen till syftet kunde musikerna koncentrera sig bättre och 
fokuseringen upplevdes som så uppslukande att den trängde ut alla obehöriga 
tankar och känslor. Föremålet för fokuseringar varierade men gemensamt för alla 
var själva syftet: att bli koncentrerad på musiken som skulle framföras. (Beckström 
1998, 37) 
 
Det som inte kunde användas som fokus var koncentration på tekniken. Det visade 
sig att höja graden av prestationsångest och öka risken för negativa tankar. 
Undersökningen visade att för att fokuseringen skulle fungera måste den vara 
tillräckligt klar och internaliserad. (Beckström 1998, 37-38) Det finns naturligtvis 
en stor skillnad mellan koncentration i uppträdandet och i övning. När man övar 
koncentrerar man sig på små detaljer, teknik, kroppen och så vidare, men i 
uppträdandet ska koncentrationen riktas endast mot musiken. 

3.2 Avslappnad koncentration 
"Mastery is playing whatever you are capable of playing.. every time.. without 
thinking." (Werner 1996, 99) 
 
Green och Gallwey (1986) skriver om en avslappnad koncentration: ett tillstånd var 
man är alert, avslappnad, mottaglig och fokuserad. Enligt dem har en musiker "self 
1" och "self 2", en medveten och en omedveten jag. Self 1 är ett inre ljud som 
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berättar för en musiker hur allt borde gå och vad som borde eller borde inte göras. 
Den stör, kritiserar och ger instruktioner när man blir nervös, när man försöker 
koncentrera sig eller när man uppträder. Den tar bort tankar från musiken och från 
allt relevanta. Self 2 betyder däremot alla inre resurser, musikaliska upplevelser 
och allt som man har lärt sig i sitt liv. Den är ett obetänkt tillstånd var man är 
avslappnad men ändå medveten, och var man låter sin riktiga förmåga och 
musikalitet utrycka sig själv utan att försöka kontrollera eller manipulera det. 
Enligt Green måste man lära sig att stänga av sin Self 1 för att uppnå all den 
kapacitet och potential som Self 2 har att ge. (Green, Gallwey 1986, 28-35)  
 
För att uppnå en avslappnad koncentration ska man utveckla tre förmågor: 
medvetenhet, vilja och förtroende, och balansera dessa (Green & Gallwey 1986, 
42). At utveckla och förbättra sin medvetenhet betyder att man medvetet 
kontrollerar sina tankar och vilken information som ska finnas i sinnesorgan. 
Hörsel, känsel och syn är de tre sinnena, som man ska fylla med det musikaliska 
budskapet för att få ett djupt kroppsmedvetande och för att kunna koncentrera sig 
på nuet. Den här kontrollen av medvetandet som man behöver kallas för 
nervkontroll eller sinnesnärvaro. (Lundeberg 1998, 29)  
 
En musiker behöver välja sitt fokus för medvetandet i stunden och sikta sin 
koncentration på någonting som händer här och nu. När man är medveten om det 
som händer i nuet kan man leda sin koncentration, hantera med mentala och fysiska 
distraktioner och ta sig närmare musiken. (Green & Gallwey 1986, 52-62) Man ska 
kunna nå ett tillstånd där man blir en lyssnare istället för spelare, varvid man kan 
bara observera det som händer utan att försöka påverka på det eller kontrollera det. 
Enligt Werner är sådan medvetenhet det riktiga målet i musicerandet. (Werner 
1996, 146)  

3.3 Scennärvaro 
Koncentration på scenen handlar mycket om att kunna uppnå en full sinnesnärvaro, 
det vill säga scennärvaro: en förmåga att vara närvarande på scenen så att man 
utstrålar frihet och säkerhet och kan uttrycka all sin energi i musikstycket i nuet. 
Scennärvaro betyder nervkontroll och närvaro på scenen i de tre viktigaste sinnen: 
hörsel, känsel och syn. Det handlar om att skapa musiken här och nu och låta den 
styra de fysiska och psykiska uttryck.  
 
Lundeberg (1998) beskriver en metod som kan användas dagligen och innan man 
ska uppträda för att hjälpa få kroppen att fungera som en helhet. Metoden är ett sätt 
att slappna av i kroppen och få de stora musklerna i rygg, lår och nacke att stödja 
de små musklerna i fingrarna. Då blir det lättare för kroppen att följa efter det inre 
örat. När man är medveten om hela insidan av kroppen så ser man också mer 
fokuserad och samlad ut och det påverkar även publikens närvaro. (Lundeberg 
1998, 31, 53) 
 
Enligt Lundeberg (1998) ska man föreställa sig att man har djupa rötter som växer 
ner i jorden och grenar som når ut i rummet. Man ska vara medveten om sin 
andning, så att man andas genom magen, och känna hur man expanderar på scenen. 
Sedan ska man höra ett ljud som går genom rötterna, stammen (kroppen) och 
grenarna ut i rummet. På det här sättet fylls de tre sinnena och man blir närvarande 
i kroppen. När man spelar på scenen ska det inre örat leda hela tiden och koppla till 
sig kroppen (känselsinnet) och syn. Musiken ska strömma genom trädet, som man 
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hade föreställd tidigare, och ut i rummet. Också syn ska vara med och hjälpa att 
rikta musiken ut i rummet. Man ska vara medveten om denna rymd utanför sig 
själv vart man projicerar musiken. Viktigt är att inte flyttar blicken snabbare och 
oftare än nödvändigt eftersom det kan störa koncentrationen. (Lundeberg 1998, 41-
44, 58) 
 
Lundeberg (1998) anser att när man övar scennärvaro i övningsrummet ska man 
börja med att koncentrera sig på den inre sången i det inre örat och sedan föreställa 
sig trädet nerifrån. Man kan också föreställa sig på scenen och känna publikens 
närvaro. Redan det kan påverka mycket på koncentrationen eller även skapa 
nervositet. Mer praktiskt sätt är att spela in sitt stycke i övningsrummet och tänka 
att man har bara en chans att spela. Både vanor och ovanor brukar upprepas när 
man uppträder så därför är det viktigt att satsa på vanorna. Det gäller också att inte 
stanna upp när man spelar fel och vänta tills man är klar med passagen eller stycket 
innan man börjar kritisera eller analysera sitt spel. Man ska också vänta med 
positiv självkritik tills det gått några sekunder efter det man har spelat. (Lundeberg 
1998, 61) Då övar man förmågan att inte låta tankarna störa koncentrationen under 
spelet. 

3.4 Sångens betydelse för koncentration  
Många instrumentalister sjunger högt samtidigt som de musicerar. En pianist som 
är känd för detta är Glenn Gould vems röst hörs i hans inspelningar så att den 
nästan stör lyssnandet. När ljudteknikerna bad honom att sluta sjunga högt vid 
upptagningarna, försvagades hans musikaliska uttryck. Gould sjöng (utan precis 
tonhöjd) för att koncentrera sig i hans inre öra och han hade blivit helt beroende av 
det. Man behöver inte sjunga högt, utan det räcker att viska med fullt uttryck eller 
göra det helt utan röstvolym. Man är i varje fall medveten om musiken som man 
hör i sitt sinne. Intressant är, att när man sjunger högt eller utan röst så spänns av 
käkpartiet som påverkar klangbilden i det inre örat samt även speltekniken. 
(Lundeberg 1998, 48-51) 
 
Enligt Grindea (1995) är det viktigt att lära sig höra stycket invärtes, studera 
noterna bort från instrumentet och sjunga melodilinjerna för att observera var varje 
fras slutar och när man ska andas. Man ska också lyssna på varje ton för att 
utveckla sin förmåga att höra toner invärtes i sitt inre öra. Samtidigt förbättras den 
klingande klangen. (Grindea 1995, 109) 
 
Speciellt när uppträder kan det hjälpa mycket att sjunga högt och särskilt intensivt 
de första takterna i första stycket. Alla de tillfällen när man är mer stressad kan 
uppmärksamhet lätt gå bort från det inre örat. Sådana situationer är till exempel 
svåra passager, långa toner eller långsamma satser och precis då när man börjar sitt 
stycke eller en ny sats. Att sjunga i huvudet är en garanti för att man har 
koncentrationen i det inre örat. Det är där man skapar musiken. När man övar ska 
man lyssna på sitt eget spel för att höra om den motsvarar den ideala bilden som 
man har i sinnet. Det är inte fel att koncentrera sig på tekniken, men det handlar om 
att låta det inre örat leda tekniken. (Lundeberg 1998, 47) 
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3.5 Reflektion 
Det känns fascinerande att tänka på hur oerhört stor mängd av upplevelser som 
finns lagrade i minnet från alla de år och timmar man har tillbringat med musik. 
Inte bara de timmar som man har övat och framfört musik utan också alla andra 
erfarenheter från konserter man har gått på och musik man har lyssnat på i olika 
sammanhang.  
 
Det var svårt att förstå först vad Lundeberg (1998) menar med det inre örat. Är det 
en melodi som man hör i sinnet eller borde man höra en helhet? Ibland kändes det 
att det inte fanns någon röst att följa, att jag spelade utan att veta hur jag ville forma 
en fras och dessutom blev jag aldrig nöjd. Det inre örat var inte riktigt klar eller 
tränat och gav mig bara dåliga instruktioner. Då provade jag att sjunga melodin 
högt först utan att spela och sedan samtidigt när jag spelade. Det hjälpte men 
fortfarande saknades musiken något slags flöde och riktning. Jag försökte också 
spela frasen på många olika sätt för att hitta den rätta känslan, men jag kunde inte 
bestämma mig vad som fungerade bäst. Jag provade en gång till så att jag bara 
spelade utan att försöka spela bra, utan att tänka och bry mig hur det går. Plötsligt 
lät ställen jätte fint, men jag visste inte vad jag hade gjort. Jag hade använt min 
omedvetna sida som hade större kunskap än den kontrollerade medvetna sidan. Det 
kanske är så att ju mindre man försöker spela bra desto mer kommer de inre 
resurserna fram.  
  
Den kritiska rösten (som Green och Gallway kallar self 1) hade alltså hindrat min 
musikalitet att komma fram och ta över. Efter att ha läst om deras teori började jag 
känna igen min ”self” 1 och ”self 2” och det hjälpte mig att bli mer medveten om 
mina tankar under spelet. Jag började spela med större utryck och kasta mig mer in 
i musiken och på det sättet öppnades mitt inre öra.  
  
I min examenskonsert fick jag kämpa några gånger med mina kritiska tankar men 
de stunderna var korta och genom att sjunga melodin högt kunde jag tysta de 
störande tankarna. Jag fick säga till mig själv några gånger under spelet att ”lita på 
dina fingrar” och det fungerade. Jag påminde mig också att njuta av musiken och 
flyttade fokusen när det behövdes från mig själv till musiken.  
 
Att hålla koncentrationen genom en lång konsert krävs mycket energi och 
erfarenhet. Särskilt i långa kammarmusikstycken kan det vara bra att tänka vilka 
ställen man kan spela helt avslappnat och med mindre uppmärksamhet för att vila 
hjärnan och vilka ställen behöver full koncentration och mer medveten kontroll. I 
min examenskonsert blev jag fysiskt och mentalt ganska trött efter mina 
solostycken och jag kände att jag skulle behöva en paus för att kunna koncentrera 
mig på det sista stycket som var Brahms violin sonata d-moll. Konserten var en 
timme lång utan paus och det var länge sedan jag hade spelat så lång konsert så jag 
visste inte hur det skulle gå. Det blev svårare och svårare att hålla tankarna i 
musiken och alla de ställena som var lite osäkra gick inte så bra eftersom jag var 
för trött för att kunna rädda de med djupare koncentration. Antingen hade jag 
använt för mycket energi för de första solostyckena eller jag var bara inte van att 
koncentrera mig så djupt en så lång tid. 
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4. Psykiska distraktioner  

Det finns många sidor i musikers verklighet som kan ha en negativ effekt på 
prestation. Det är inte lätt att vara en musiker. Konkurrens är hård vad gäller den 
sociala och ekonomiska sidan av musiklivet och dessutom har musiker själv lärt sig 
att sätta höga krav för sig själv. Risken att misslyckas skapar nervositet och man 
kopplar lätt ihop sin människovärde med hur bra man lyckas på scen.  
 
Självförtroendet kan försämras av misslyckanden och påverka framtidens 
uppträdanden så att man känner sig mer nervös inför nästa konsert. Nervositet i sin 
tur påverkar koncentrationen och till slut prestationen. Spelet handlar alltså mycket 
om den mentala sidan och hur väl psyket fungerar men om man tänker på den hela 
cirkeln mer praktiskt så kan man lära sig att hantera alla de här distraktionerna med 
hjälp av koncentration. Genom att förstå hur sitt psyke fungerar blir det lättare att 
sikta sin koncentration rätt och förbereda sig till kommande utmaningar. 
 
I det här kapitlet presenteras de centrala psykiska distraktioner som drabbar 
musiker: nervositet, press, osäkerhet och stress. En stor del av referenserna är från 
idrottspsykologin som har mycket att ge för musiker vad kommer till mental 
förberedelse och koncentration i allmänhet.  

4.1 Nervositet  
Nervositet sätter koncentrationsförmågan på prov. De allra flesta musiker är 
nervösa före en konsert. Kroppen svarar till nervositet med ett slags ökad 
beredskap. Varje gång man blir nervös sker samma typ av reaktion i kroppen som 
om man hade mött en stor fara. Denna psykofysiologiska reaktion har som uppgift 
att öka prestationsförmågan och därmed förbättra chansen till överlevnad. Sinnen 
skärps så att man blir mer koncentrerad och känslig och puls och andning ökar. 
Man kan tänka, se och höra klarare. Adrenalin frisätter blodsocker som ger energi 
och musklerna blir mer spända. (Persson 1996, 14.15 & Lundeberg 1998, 10, 15) 
 
Enligt Lundeberg (1998, 16) är nervositet antingen konstruktiv (uppbyggande) eller 
destruktiv (förstörande). Railo (1992, 107) skiljer nervositeten, som utgör en 
spänning inför en viss situation, från prestationsångest, som är mer som en rädsla 
för att misslyckas. Den vanliga nervositeten delar han till allvarlig nervositet och 
glad nervositet. Den ena ger och den andra kostar energi. Nervositet är destruktiv 
när man inte kan kanalisera sin energi och rikta den utåt utan man är låst och vet 
inte vad man ska göra. Konstruktiv nervositet däremot får musikern att skärpa och 
prestera bättre (Lundeberg 1998, 17). 
 
Hur man reagerar på nervositet beror på hur psyket uppfattar betydelsen av den. 
Olika situationer kan aktivera vissa inre relationer när händelsen förstärker rösten 
som man bär på i sitt inre. De här rösterna, eller på andra ord minnesspår, har 
formats utifrån tidigare erfarenheter. En känsla är alltså en reaktion på hur man 
upplever förhållandet till omvärlden och sig själv. Därför nervositet är destruktiv 
endast så länge som man känner sig hotad på olika sätt. Men när man däremot 
upplever sina relationer till omvärlden som konstruktiv förändras också den 
destruktiva nervositeten till att bli positiv och användbar. (Lundeberg 1998, 16-18) 
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Den så kallade negativ nervositet kan påverka antingen kognitivt (tankar) eller 
somatiskt (kropp). De somatiska, kroppsliga reaktionerna stör koncentration 
mindre än kognitiva, men risken är att musikerns koncentration upptas av dessa 
somatiska effekter istället för koncentrering på det relevanta. (Jansson 2005, 79) 
 
Det är viktigt att lära sig ta kontroll över sitt medvetande speciellt om man brukar 
vara nervös, eftersom nervositet gör att allt mer uppmärksamhet riktas inåt mot 
egna tankar och känslor (Jansson 2005, 17) samt mot den muskulära tekniken och 
bort från det inre örat. Man ska vara nervös för att kunna ge sitt bästa på scenen 
men inte för nervös så att finmotoriken och koncentrationen påverkas negativt. Det 
handlar om att hitta den optimala spänningsnivån. 
 
När nervositet blir ett större problem kan det bero på dåligt självförtroende, 
oerfarenhet, dålig övning, prestationsbaserad självkänsla, dålig 
koncentrationsförmåga eller förvrängd självbild. Dålig koncentrationsförmåga kan 
alltså skapa och försämra nervositet som i sin tur kan försämra eller förbättra 
förmågan att koncentrera sig. Med hjälp av mental träning, avslappning och viss 
attitydträning kan man kontrollera sina psykiska och fysiska problem och hitta rätt 
spänningsnivå så att nervositet blir en positiv kraft.  
 
Railos råd är att acceptera att nervositet är naturligt och därför ska man inte göra 
för stor sak av den. Man ska hålla nervositeten nere med avspänning, humor och 
motivation. (Railo 1992, 43) När man blir nervös kan man enligt honom försöka 
skriva ned alla omständigheter kring situationen. Man kan också göra en djupare 
självanalys genom att gå igenom olika uppträdanden och skriva ner positiva och 
negativa känslor och reaktioner för varje situation. Efter det ska man skriva ner 
sina önskade reaktioner i framtiden. Det kan också vara bra att fråga sig själv: vad 
är det värsta som kan hända om jag misslyckas? (Railo 1992, 108-110) 

4.2 Press  
Press kan ha både negativ och positiv påverkan för en musiker. Genom att sätta 
press på sig själv kan man bygga psykisk energi och på det sättet nå en högre nivå i 
spelandet, men om pressen kommer utifrån eller om man sätter för höga krav för 
sig själv kan den ha mer en negativ påverkan på psyket och göra musikern mer 
nervös. Då börjar man tvivla på sin förmåga innerst inne och vågar inte lita på sin 
spontanitet. Man förlorar den kontroll som annars är självklar. (Lundeberg 1998, 
12) Pressen kan alltså bli för hög och då skapar den inte energi utan förvandlas till 
en tung börda. (Railo 1992, 31-33)  
 
Enligt Railo (1992) är det viktigt att balansera mellan inre och yttre press. När 
press från publiken eller kamraterna ökar ska man minska det egna inre pressen 
och tvärtom. Om det inte finns någon press utifrån är det viktigt att öka den inre 
pressen, men man ska vara försiktig att inte använda sin skapade energi till att vara 
nervös eller att koncentrera sig för mycket (Railo 1992, 33-34) hela dagen när man 
ska ha en konsert. Då orkar man inte koncentrera sig 100 procent i själva konserten 
och det krävs 100 procent koncentration för att lyckas. 
 
Förmågan att framträda under press handlar om att på olika sätt skapa konstruktiva 
attityder till sig själv, till sina kroppsliga reaktioner, till sitt spel och till publiken 
(Lundeberg 1998, 16). Press utvecklas när misslyckandet i uppträdandet kan ha 
negativa konsekvenser. Ju alvarligare konsekvenserna är desto mer upplever man 
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press att lyckas. Ett möjligt misslyckande kan påverka på musikerns framtid, 
självförtroende eller karriär på ett negativt sätt. Det är vanligt bland musiker att inte 
tillåta sig att misslyckas. Lundeberg (1998, 67) beskriver den sociala verkligheten 
där musiker lever och verkar i och enligt honom ställer den krav som kan kännas 
omöjliga att fylla, men man kan inte gå förbi sina förutsättningar. Därför måste 
man tillåta sig att misslyckas för att hantera pressen, och paradoxalt nog lyckas 
man bäst då när man accepterar att man är bara en människa och att det inte finns 
något framförande som är helt säkert (Lundeberg 1998, 66-67). 

4.3 Osäkerhet  
En av de största orsakerna för olika mentala distraktioner som påverkar 
koncentrationen är brist av förtroende för sig själv, eftersom den ökar nervositeten. 
När man inte tror på sig själv kan man lätt störas av tankar som tar över 
medvetandet och påminner hur nervös och osäker man är. Railo (1992) anser att 
om man kan styra sin nervositet och blåsa bort den kan det vara oerhört stärkande 
för självförtroendet och nästa gång funderar man inte ens över att bli nervös. Det 
gör att självförtroendet växer ytterligare. Enligt Railo är självförtroende den 
viktigaste faktor för framgångar och därför är det så viktigt att arbeta med att 
minska nervositet. (Railo 1992, 106) 
 
När man blir osäker av sig själv innan en konsert ökas psykisk stress, som i sin tur 
minskar vaksamhet och ökar spänning i musklerna. Psykisk stress kan beskrivas 
som musikerns tankar på de krav som ett uppträdande kräver i relation till de 
resurser som personen har för att hantera dessa krav (Jansson 2005, 78). Ju större 
självförtroende desto mer stresstålig är man. Stress påverkar också till motorisk 
aktivitet så att man spelar lätt fel och fingrarna fungerar inte så som man skulle 
vilja. Alla de här symptomen och problem beror på fokus som är siktat inåt mot 
egna tankar och känslor. (Immonen 2007, 163-164)  

En negativ inställning till uppträdandet, som ofta går hand i hand med dåligt 
självförtroende, lyfter fram svårigheter i koncentrationsförmåga och 
minnesproblem (Arjas 2002, 121). Enligt Railo (1992) kan man hamna till en ond 
cirkel som startar med dålig självförtroende, som leder till ett negativt tankesätt, 
som orsakar spänning i kroppen, som leder till dålig koncentration. Bra 
självförtroende är alltså avgörande för koncentrationen men dålig självförtroende 
är bara ett symtom på att något annat är fel. (Railo 1992, 85) Genom mental träning 
och avslappningsövningar kan man minska de här negativa tankebanorna och 
ersätta de med tankar som är siktat mot ett positiv resultat (Immonen 2007, 163-
164). Man kan uppnå ett bra resultat bara med en positiv attityd. Då förbättras 
också kvalitén i övningen.  

Railo (1992, 105) anser att tråkig träning ger dålig inlärning. Samma gäller när 
övning blir för allvarlig. Vad han vill säga är att de bästa resultaten görs i glädje. 
En bra inlärning av detaljerna automatiserar fingrarnas rörelser. Om man sen 
försöker kontrollera dessa omedvetna och automatiska färdigheter, förstör man 
systemet och skapar osäkerhet (Lundeberg 1998, 13). Grindea (1995, 125) betonar 
att när man har uppnått en harmonisk muskulär kondition och lärt sig att hålla 
balansen i kroppen ska den servera musikern genom uppträdandet och då är man fri 
att koncentrera sig på musiken. Förtroende måste alltså byggas upp genom 
koncentrerad övning.  

Det finns en skillnad i koncentrationsförmåga mellan erfarna och orutinerade 
(Jansson 2005, 83). Enligt Jansson (2005, 83) fokuserar nybörjade lätt på alldeles 
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för många detaljer och har därför lättare att få in störningar i sin koncentration. 
Hans studie kan ses från musikerns perspektiv: När man har haft en längre paus 
från uppträdandet tappar man rutinen att uppträda och då måste man tänka mer, 
medan en mer rutinerad musiker låter det ske av sig själv. En oerfaren uppträdare 
blir lättare osäker av sin förmåga medan den mer rutinerade och erfarna musikern 
har ofta ett större självförtroende. De vet att de är bra och spelar med en större 
känsla av säkerhet.  

Mental träning är mycket nyttig för självförtroende. Genom att skapa ett mentalt 
rum kan man förbättra sin kontroll över olika situationer, vända negativa tankar till 
positiva och öka den inre tryggheten. Man kan skapa en positiv inre samtal och 
använda repliker så som "Jag bestämmer i mitt rum", "Jag tror på mig själv", "Jag 
vet att jag kan lyckas" eller "Jag accepterar mig själv när jag misslyckas hur 
mycket som helst". (Railo 1992, 91-92) Det är viktigt för en musiker att förbereda 
sig mentalt för uppträdanden och öva konsertsituationer genom att spela för andra 
så att i den riktiga konsertsituationen känner man sig mer säker och rutinerad. (Mer 
av mental förberedelse i kapitel 6.)  

4.4 Stress 
Stress kan påverka koncentration både negativt och positivt. Den driver musikern 
att öva mer för att hinna förbereda sina stycken i viss tid för en viss lektion eller 
konsert och kan på det sättet motivera och ge mer energi, men om man är 
fortfarande stressad när man övar, blir man spänd både fysiskt och psykiskt. 
Musikern kan under övningen drabbas av tankar som "jag har så mycket att spela 
men så lite tid!" och man fortsätter att repetera stycket med ett stressfullt sinne, 
som inte låter spelaren att koncentrera sig och observera sitt spel. Man övar länge 
utan att lära sig någonting och lever i tron att många timmars övning måste och 
skall ge framsteg.  

Enligt Werner (1996, 60) är det bättre att inte öva alls om man inte kan koncentrera 
sig, eftersom med omedveten repetering övar man bara dåliga vanor angående 
tempo, fingersättningar och andra detaljer. Werner understryker att bara en kort tid 
koncentrerad övning av ett ställe är mycket bättre en fem timmar okoncentrerad 
spel: 

If your expectations can't be met, lowering them is in order.  
For example, don't think that you must practise three to five hours 
every day. Who's got three to five hours? You dont realize the benefits 
of focused, patient practise for even five minutes! Five-minute 
interludes center the mind. (Werner 1996, 62) 

 
För att minska stress kan man använda olika avslappningsövningar innan man 
börjar spela. Man kan till exempel andas djupt några gånger och använda bland kan 
det ta längre tid innan man känner sig lugn och koncentrerad, men som sagt är det 
fortfarande bättre att använda en halv timme av sin övningstid för avkoppling för 
att kunna koncentrera sig bättre än att spela en timme med stressad kropp och 
sinne. Dessutom märker man ofta inte om man är stressad när man spelar. Därför är 
det bra att börja övning med en kort avslappning innan man sätter igång. När man 
spelar ska man rikta koncentrationen utåt, från sig själv mot musiken. Om man 
koncentrerar för mycket på sig själv och sin kropp förstärks ofta de spänningarna 
som stressen har orsakat. 
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4.5 Reflektion 
För att sammanfatta det här kapitlet vill jag lyfta fram två faktorer som hjälpte mig 
att koncentrera på musiken och övning och byta nervösa tankar mot positiva. Det 
första är engagemang och den andra glädjen att få spela stycken som jag hade valt 
själv och till slutet uppträda dem för publik. Jag koncentrerade mig också på att 
njuta av den stunden jag fick spela mina stycken. Det fungerade bra och jag var full 
med energi och motivation men när konserten började närma sig växte mina egna 
krav och med dem kom stress och nervositet. Till slut blev jag så trött att jag 
började tappa glädjen från övningen. Jag hade glömt att ge tid för återhämtning och 
vila och som resultat fick jag spänningshuvudvärk och ont i händerna. Då började 
jag öva mer utan instrument och förbereda mig mentalt inför examenskonserten. 
Jag spelade så lite som möjligt och tvingade mig att ta promenader och tänka på 
något helt annat.  

Om man koncentrerar sig hela tiden på sitt mål kan man bli stressad. Det kan lätt 
bli så om man inte har så många andra uppträdanden och den ända viktiga 
konserten man ska koncentrera sig på är examenskonserten långt i framtiden. Det 
är bra att sätta delmål och koncentrera sig på mindre områden i taget istället för att 
se en öken som man ska ta sig igenom. Hjärnan behöver semester från spelet och 
det är viktigt att inte försöka för mycket. Att göra sitt bästa betyder också att ta 
hand om sig själv och ge tid för återhämtning för att sedan orka koncentrera sig på 
sina studier.  

Istället för att säga till en elev innan konserten ”koncentrera dig nu så gå det bra!” 
skulle jag säga ”tänk ingenting, du kan dina stycken så bara njut och lev i nuet!” 
Man ska känna sig trygg och positivt laddat istället för att tänka att ”nu måste jag 
koncentrera mig, annars ska det inte gå bra”. Den negativa nervositeten skapar man 
själv i sina tankar men lika bra går det att skapa en positiv nervositet. Allt börjar 
från att skapa en positiv inställning till uppträdandet.  

För mig var det viktigt att vara ärlig mot mig själv och erkänna att jag var rädd att 
uppträda. Jag kände mig osäker eftersom jag kände att jag inte kan kontrollera 
mina känslor och tankar. Det kan finnas många orsaken till varför man känner sig 
osäker och vågar inte spela för publik. Det värsta man kan göra är att inte våga 
uppträda för att man tänker att man ska bli så nervös och att det inte ska gå bra. Ju 
mindre man uppträder desto utmanande blir det mentalt och desto svårare blir det 
också att förbereda sig. Man måste öva konsertsituationer för att kunna känna sig 
säker när det gäller.  
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5. Koncentration i övning 

Daglig övning är den största och viktigaste delen av musikerns jobb. Hur man övar 
och hur länge påverkar naturligtvis koncentrationen. Det går lätt att öva timmar 
utan att koncentrera sig. Man ställer sig bara på "automode" och låter fingrarna 
utföra de automatiserade rörelserna utan att vara medveten om hur man spelar och 
när man spelar fel. Sådan övning kan skada kroppen, eftersom man gör omedvetna 
statiska rörelser en längre tid, och leda till att man får öva dubbelt så länge som det 
skulle behövas.  

Effektiv övning krävs bra koncentrationsförmåga, motivation och planering. Man 
ska uppnå ett sinnestillstånd då man befinner sig i en egen bubbla varvid man kan 
koncentrera på sitt spel och sitt inre öra. Werner (1996) kallar den här bubblan "the 
space". Enligt honom ska man öva långsamt i ett sinnestillstånd som liknar 
meditation. På det sättet ska man lära sina fingrar att uppföra utan intellektuell 
interferens. (Werner 1996, 90, 107)  

Werner (1996) visar en modell för övning som är delat i fyra poänger: spela utan 
ansträngning, spela snabbt, spela hela delen och spela perfekt. Man ska alltid spela 
utan ansträngning men man inte kan spela samtidigt snabbt och perfekt hela frasen 
utan man måste offra en av de tre sista ovanstående poänger. Om man vill spela 
perfekt ska man offra tempon. Man behöver inte spela långsamt utan bara så 
långsamt att det går att spela utan ansträngning och perfekt. Om man vill spela 
snabbt och perfekt utan ansträngning ska man inte spela hela stycket utan bara så 
mycket det går att spela snabbt och perfekt. Han konstaterar att man inte ska öva 
mer än man kan bemästra eller mer än man kan spela. (Werner 1996, 161-163)  
 
 Try it once, notice the glitch; take your hands off the instrument; 

take a deep breath and go back to the space; approach the 
instrument with detachment again; and try less. (Werner 1996, 
163) 

 
Enligt Lundeberg (1998) ska det musikaliska uttrycket alltid finnas med när man 
övar, eftersom det underlättar inlärningen och dessutom förbättrar koncentrationen. 
Om man övar mycket utan att koncentrera sig på musiken, kan man inte vänta sig 
att kunna koncentrera framför publik. Man måste programmera det som senare 
skall fungera på en scen. Scennärvaro behöver också övas så att den fungerar 
naturligt och automatiskt i uppträdandet och under press. (Lundeberg 1998, 60) 
 
När övning blir för rutinerad försämras koncentrationsförmåga samt inlärning. Då 
kommer kroppen ihåg rutinerna så bra att övningen inte kräver längre så mycket 
uppmärksamhet. Utan utmaningar är det lättare att tappa fokus (Jansson 2005, 18). 
  
Edna Golandsky, en pianist och pianopedagog, berättar i sin föreläsning att övning 
ska grunda sig på aktivt lyssnande. Man ska lyssna på sitt eget spel och sin kropp 
för att se och höra var man har problem och vilka ställen behöver övas. Sedan ska 
man analysera sina tekniska problem och hitta lösning till dem. Om man bara 
repeterar ett ställe eller en sida för att försöka få det gå eller låta bättre utan att vara 
medveten om var själva problemet ligger är det slöseri med tid och kraft. Man ska 
tänka övning mer som problemlösning än repetition. Golandsky konstaterar att 
inlärning är aktivt och att man alltid ska analysera och lyssna på sitt eget spel.  
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Werner (1996) understryker att musiken ska låta komma ut utan störning av egna 
tankar. När tankarna börjar kontrollera spelet ska man sluta spela och ta händerna 
bort från instrumentet. Man ska fokusera på sin "space” och inte på spelet eller 
tekniken. Man ska bara observera spelet från sin egen bubbla utan att analysera det. 
Då låter man sitt omedvetna att styra musiken. (Werner 1996, 153) 
 
Ett exempel av dålig koncentration i övning är, att man börjar spela sitt stycke från 
början i samma tempo som alltid tills någonting går fel och sedan upprepar man 
stället tills man inte spelar fel, och sedan fortsätter man att spela. Det att man 
stannar efter fela toner händer ofta automatiskt och lika spontant börjar man 
repetera stället. Man kan ha haft problem med samma ställe redan längre och blivit 
van att stanna där och ta det om några gånger. Men varför spelar man fel? Det 
tänker man inte på, utan man försöker bara få noterna att fastna i muskelminnet. 
Problemet är att man försöker att spela rätt, man spelar alltid på samma sätt, man 
blir kanske lite irriterad när samma ställe aldrig går och dessutom övar man en 
dålig vana att sluta spela när någonting går fel. När man övar på det här sättet, 
händer allt ganska omedvetet och man lär sig ingenting. Man övar bara sitt 
muskelminne och spelar med en teknik som inte är valt och inlärt medvetet.  
 
Orsaken till att man fortsätter att ha problem med ett och samma ställe kan vara 
enkel. Om man spelar i för hög tempo så att det inre örat inte hinner med i musiken 
så vet fingrarna inte vart de ska ta vägen och ju mer man spelar fel desto djupare 
övar man in fela toner i muskelminnet. En annan orsak kan vara att man är stressad 
och spänner musklerna utan att vara medveten om det. Det kan bero på att man 
försöker för mycket.  
 
Golandsky konstaterar i sin föreläsning att övning inte ska skilja sig från ett 
uppträdande. Det ska vara lika medvetet och koncentrationskrävande samt 
musikaliskt innehållsrikt. En musiker kan inte byta till en annan roll när han 
uppträder. Man ska vara en uppträdande musiker hela tiden och det är bara möjligt 
genom att koncentrera sig lika djupt i övningsrummet än på scenen och spela 
stycken alltid med stort uttryck och närvaro. Ju mer man övar att koncentrera sig 
djupt desto lättare blir det i uppträdanden.  
 
Att ha klara mål hjälper att koncentrera sig på övningen. När man väljer ett mål och 
investerar sig själv i det målet till sin koncentrations yttersta gräns blir det mycket 
mer njutbart (Csikszentmihalyi 2006, 64-65). Enligt Green (1986, 39) kan man 
sätta olika mål för sig själv i tre områden: upplevelse, lärande eller uppträdande. 
Han menar att man ska vara medveten om hur det känns när man övar, vad man lär 
sig och hur nära man är att uppnå sitt mål.  
 
Målet kan vara till exempel att spela en fras perfekt utan till. Man kan behöva 
analysera frasens harmoni för att hitta dess spänningar och avspänningar, öva den 
först långsamt och separat med varje hand, och prova och känna olika klanger och 
armens rörelser för att hitta den rätta tekniken. I slutet ska man spela frasen genom 
at lyssna och följa sin inre bild av den. För att sedan lära sig frasen utantill behöver 
man öva den mentalt utan instrumentet. Man kan också prova att koncentrera sig på 
sin kropp så att man hittar en avslappnad och ergonomisk position eller på en 
känsla eller en bild som speglar styckets karaktär. När man hela tiden varierar sin 
övning på det här sättet tvingar man att koncentrera sig bättre och övningen blir 
mycket mer effektivt.  
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Enligt Werner (1996) ska man öva i små delar så att man tar fram allt som står i 
noterna. Man ska tugga och smälta varje passage innan man fortsätter till nästa 
fras. Han konstaterar att man ska öva en sak i taget tills man bemästrar det. När 
man kan bemästra ett ställe börjar man vänta samma nivå från andra delar av 
stycket. När man börjar spela ska man tänka hur någon annan tar händerna till 
tangenterna. Efter man har slutat spela kan man analysera sitt eget spel och 
tekniska saker men inte samtidigt när man spelar. På det sättet stannar man inne i 
sin egen bubbla och övning blir som meditation. (Werner 1996, 152-153)  
 
Werner understryker att pianisten ska ta händerna bort från tangenterna ofta för att 
märka om man fortfarande är koncentrerad eller med andra ord om man har 
kommit ut från sin egen bubbla. Viktigast är att hålla kroppen i balans så att 
musiken kan rinna ut från fingrarna utan spänning eller mental störning. (Werner 
1996, 117,109) 

5.1 Andning 
Andning behöver också spelarens uppmärksamhet, eftersom en dålig 
andningsteknik kan orsaka spänningar i kroppen. När man koncentrerar sig på sin 
andning övar man också avslappning, som är en viktig del av koncentration 
särskild i konsertsituationer men också i övning. Genom att andas djupt genom 
magen med stängda ögon några gånger innan man börjar spela, hjälper man sinnet 
och kroppen att koppla av och bli närvarande i nuet. När man andas ut kan man 
föreställa sig hur varmt vatten rinner från ovanför huvudet neråt till händerna och 
fötterna. Samtidigt kan man gå igenom alla kroppsdelar och föreställa sig hur de 
blir varma och tunga. Genom att koncentrera sig på andning och det rinnande 
vattnet försvinner alla andra tankar från sinnet och efter några djupa andetag blir 
man varm i hela kroppen. Sedan är man redo att börja spela.  
 
Enligt Grindea (1995, 110-111) ska pianisten spela sitt stycke långsamt då och då 
genom att observera andningen och märka när han tar en djup andetag eller slutar 
att andas. Det händer lätt att man andas in och håller sitt andetag genom svåra 
partier utan att märka det. Man ska vara uppmärksam att alltid andas ut innan 
krävande ställen, som brukar framkalla nervositet och spänning i musklerna. Sådan 
medveten övning ska göras bara i övningsrummet, för att lära sig andas naturligt 
under framträdandet. När man framträder ska man bara andas ut då och då för att 
känna sig fri av mental och muskulär spänning. 

5.2 Analys 
Tidigare hade min övning saknat struktur och planering. Jag visste inte riktigt hur 
jag kunde öva effektivt eller om jag övade på ett rätt sätt. Med hjälp av Werners 
(1996) modell om övning kunde jag öva mer systematiskt. Enligt honom ska man 
alltid koncentrera sig på en sak i taget. Jag har lärt mig tidigare att det är viktigt att 
koncentrera sig på tre saker innan man börja spela. Man ska ha en klar bild av 
styckets karaktär, följa styckets taktart och känna pulsen. När man övar till 
exempel tekniskt svårt text långsamt ska man hålla en bra puls och betona det 
första slaget i varje takt. På det sättet skapar man en bra grund för teknik och 
slutligt tempo.  
 
I Schumanns sonats sista sats hade jag stora problem att kunna spela satsen utan att 
bli stel och trött i händerna. Satsen är tung för händer eftersom en stor del av den 
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består av repetitiva melodiska brutna oktav i höger hand. Jag övade satsen länge så 
att jag koncentrerade mig bara på rotationen i höger hand men det skapade bara 
mer spänning i musklerna. När jag istället koncentrerade mig på musiken och att 
spela höger hand i legato utan att tänka på rotation kändes det genast lättare. Jag 
lärde mig att vad bestämmer hur, alltså musiken skapar armarnas rörelser och inte 
tvärtom.  
 
Jag provade också att sjunga högt samtidigt när jag spelade. Det hjälpte mig att 
tysta sinnet och få koncentrationen tillbaka men det gjorde det också svårare att 
lyssna på mitt spel och till slut märkte jag att jag kunde koncentrera mig bättre på 
musiken om jag lyssnade på mitt eget spel och sjöng utan röstvolym.  
 
Efter att ha bekantat mig med Werners (1996) teori om hur man ska öva från sin 
egen bubbla märkte jag att jag var ofta stressad när jag övade. Om jag började öva 
med stressat sinne var det svårt att slappna av under övningen. Jag följde hans råd 
att man ska tänka först att någon annan tar händerna till tangenterna och sedan ska 
man bara observera sitt spel. Det krävde koncentration men fick mig också att 
slappna av och öppna mina öron. Det fungerade också som en bra 
koncentrationsövning. 
 
Werners (ibid.) råd att ta händerna bort från instrumentet så ofta som möjligt 
kändes först onödigt men efter att hade provat det några dagar märkte jag hur länge 
jag hade spelat tidigare utan pauser. Det var ett bra sätt att samla tankarna och 
koncentrera mig och på så vis fick jag också tid att analysera mitt spel och bli mer 
medveten om mina övningsrutiner.  
 
Jag tycker att det är viktigt att analysera harmonier för att skapa en helbild av en 
fras så snabbt som möjligt. När man spelar från noter kan man se hela nästa takten 
och höra det i sitt inre öra innan man spelar det. Det är också viktigt att spela 
långsamt så att hjärnan hinner med. Bilden av musiken måste hinna skapas och 
programmeras i hjärnan för att sedan kunna skickas till fingrarna. Långsam övning 
förstärker också inlärning och muskelminne.    
 
Mina tidigare koncentrationsproblem på scen berodde till en stor del på dålig 
koncentration i övningsrummet. Mina dåliga vanor kom bara mer fram när det var 
dags att uppträda. För mig var det viktigt att förstå meningen med avslappning i 
koncentration. Under de senaste åren hade jag lagt mycket uppmärksamhet på min 
teknik och fysisk avslappning för att förebygga överansträngning men samtidigt 
kunde mitt sinne vara stressad och full med tankar. Eftersom spel är från första 
början mentalt var det viktigt för mig att bli avslappnad mentalt istället för att 
kontrollera kroppen och armarnas rörelser och således försöka förbättra tekniken.  
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6. Mental träning  

Mental träning är en viktig del av övning och förberedelse till en konsert. Mental 
träning består av avslappning, visualisering och självsuggestion och med hjälp av 
de metoderna kan man bl.a. förbättra sin koncentration, minska nervositet, lära sig 
slappna av och påverka egna tankar och känslor genom att leva med 
uppträdandesituationer och känslor med anknytning till dem (Immonen 2007, 8). 
Eftersom kroppen automatiskt följer tidigare erfarenheter så är det viktigt att kunna 
påverka på framtiden och lära sig ta kontroll över sina tankar. Mycket av motorisk 
inlärning och motoriska färdigheter finns lagrade på en omedveten nivå och det är 
en stor nytta att kunna påverka på just den omedvetna (Uneståhl 1995, 124). 
 
Mental träning kräver kontinuerlig koncentration och är ett effektivt sätt att 
memorera stycken och förbereda sig mentalt för ett uppträdande. Spel och 
händernas rörelser som man gör i sitt sinne skapar lika starka nervimpulser som 
själva fysiska spelet. Med hjälp av mental träning kan man öva på samma sätt som 
med instrumentet men bara utan fysisk aktivitet. (Jansson 1990, 93) Man 
visualiserar rörelserna, lyssnar sitt spel och övar sitt känselsinne i sinnet. När man 
kan spela igenom hela sitt stycke i sinnet lyckas man bättre att koncentrera sig på 
scenen.  
 
Uneståhl (1995, 146-147) delar mental träning upp i grundträning och tillämpad 
träning. Grundträningen ska ge den nödvändiga basen för den tillämpade träningen. 
Grundträningen består av avspännings-, avslappnings- och avkopplingsträning 
samt meditation när tillämpade träningen i sin tur är mer målinriktad, till exempel 
för att lära sig ett stycke utantill eller att förbättra förmågan till självpåverkan. Den 
mentala träningen innebär samtidigt en träning i att öka koncentrationen och vice 
versa.  

6.1 Avslappning 
För att nå resultat med mental träning måste man först kunna slappna av. När man 
koncentrerar sig blir man automatiskt mer avkopplad från det som ligger utanför 
uppmärksamhetsområdet, som till exempel inre tankar, yttre händelser och ljud. 
Därför går avkoppling och koncentration hand i hand. Efter att ha övat avkoppling 
och avslappning ökar man sin förmåga att kunna koppla av när det verkligen 
behövs, och i slutet kommer man att kunna koncentrera sig bättre. (Uneståhl 1995, 
84) 
 
Under avslappningen lär man sig att inte bry sig om det som sker omkring och man 
kopplar bort alla störningar. Till och med de fysiska smärtorna och obehagliga 
känslorna minskar. Man känner att de finns där men man bryr sig inte om de och 
då påverkar de inte längre egna tankar och känslor. (Uneståhl 1995, 84) När 
kroppen har lärt sig att avslappning betyder ett visst tillstånd i musklerna, så kan 
man få den komma bara genom att tänka på avslappning eller genom att ta några 
djupa andetag. Det är en viktig kunskap att ha för nervösa situationer innan 
uppträdanden. 
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6.2 Visualisering 
Mental träning fungerar eftersom nervsystemet inte kan skilja mellan upplevelsen 
av en verklig situation och en situation, som man föreställer sig intensivt. 
Visualisering betyder inte bara att man ser saker i sinnet utan det är mer viktigt att 
kunna känna fingrarna på tangenterna. Det är särskilt effektivt med tekniskt svåra 
stycken. Man ska kunna spela även de svåraste och snabbaste delarna av stycket i 
sinnet utan problem. När man får minnesluckor under framträdandet kan det bero 
på att hjärnan inte har en klar bild respektive ställe. Att kunna känna stycket i 
musklerna i förväg är en förmåga som är viktig är lära sig. (Arjas 2002, 55) Denna 
förmåga krävs mycket koncentration och just med mental träning kan man förbättra 
sin koncentration för att kunna känna sig trygg på scenen.  
 
Med hjälp av visualisering kan man skapa positiva erfarenheter, som lagras in som 
minnen. (Uneståhl 1995, 91) Syftet med visualisering är att föreställa sig det som 
man vill ska hända. När man använder visualisering måste man tro på det som man 
föreställer sig. Det som man innerst inne tror är den egentliga 
målprogrammeringen. (Uneståhl 1995, 43)  
 
Lagerström (2005) skriver om hur man kan förbereda sig inför ett framträdande 
genom visualisering. Enligt Lagerström ska man träna på att nå sitt mål genom att 
använda visualisering. Man ska sitta bekvämt och räkna ned från 15 med varje 
långsam utandning. Sedan ska man föreställa sig konsertsituationen, scenen, 
publiken och musiken som ska framföras. Man ska tänka igenom sitt uppträdande 
på ett positivt sätt där allt går perfekt och ljudet är kristallklart. När man går 
igenom konsertsituationen mentalt många gånger innan själva uppträdandet kan 
man minska stress och negativa tankar genom att visualisera det ideala 
uppträdandet. På det här sättet lär man sig också avslappning och att kontrollera sin 
nervositet. När det är dags att uppträda, känner man sig mer säker för att allt är 
redan förberett och klart i minnet. Man kan till och med skapa egna rutiner för 
konsertdagen med hjälp av mental träning som hjälper att avslappna och 
koncentrera innan uppträdandet.  

6.3 Mental träning som hjälp mot nervositet 
Rädsla för vad som kan hända på scenen kan framkalla ångest och panik som blir 
bara värre om man låter de tankarna ta över medvetandet. Det finns olika strategier, 
så kallade interventionsstrategier som man kan använda som tillfälliga 
psykologiska hjälpmedel precis innan konserten börjar. Enligt Persson (1996) kan 
man dela in de olika möjligheterna till intervention i fyra kategorier: kognitiv, 
somatisk, beteendemässig och farmakologisk (medicinsk) intervention. Kognitiva 
strategier går ut på att påverka kroppen genom förändring av vissa tankemönster 
när de somatiska strategierna betyder avslappningsträning. Genom att koncentrera 
sig på avslappning kan man uppnå ett lugnare sinnestillstånd som möjliggör bättre 
finmotorisk koordination och koncentration. Man kan också inkludera viss 
självsuggestion till avslappningsövningar samt meditation eller yoga. (Persson 
1996, 17-19)  
 
Enligt Railo (1992) finns det tre saker som styr hur väl man lyckas i en tävling: 
tankar, känslor och psykisk energi. Psykisk energi samverkar med fysisk energi 
och de skiljer egentligen inte från varandra. Man kan bygga upp sin psykiska 
energi genom att sätta press på sig själv, men för att skapa en bra grund ska man 
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först slappna av och sova mycket. När man är avslappnad och återhämtat kan man 
gå igenom kommande uppträdanden steg för steg. Alla de tre sakerna (tankar, 
känslor och psykisk energi) kan man styra med hjälp av koncentration. (Railo 
1992, 32-33) 
 
Det är bra att börja förbereda sig mentalt till en konsert redan tre veckor innan 
framträdandet. Ofta vill man helst inte tänka på stressfulla eller obekväma 
situationer men de som håller de tankarna på sidan upplever mycket mer nervositet 
innan uppträdandet och har svårigheter att hantera sina negativa känslor och tankar 
(Lehrer 1995, 146). Man ska gå igenom olika situationer som kan hända i 
konserten för att lära sig ta kontroll över dem. Det kan hända att ju närmare 
konsertdagen kommer desto mer kommer negativa tankar och känslor fram som till 
exempel "tänk om mina händer är så kalla att jag kan inte spela" eller "hur kommer 
jag att klara det här? Jag kommer att vara så nervös!" Man börjar må dåligt före 
framträdandet men just vid de tillfällen ska man föreställa sig platsen för 
framträdandet strax innan man ska börja (salen, publiken, möjliga ljud som 
hostningar etc.). Sedan ska man välja en metod för att slappna av och bli 
närvarande (t.ex. Lundebergs bild av ett träd) och ersätta de destruktiva tankarna 
som man har till konstruktiva och positiva. Genom att fortsätta mental träning på 
det här sättet, kommer nervositeten att minska i den verkliga situationen.  
 
Meditation har en stor effekt mot negativa tankar eftersom den utnyttjar samma 
hjärnas tankegångar som används när man oroar sig och när man formar ord. Det är 
omöjligt att tänka på två ord samtidigt så när man upprepar ett mantra blockerar 
den oroande. Med mantra menar man ett ord eller ett citat som man upprepar 
konstant. Mantrat ska inte betyda någonting utan det kan vara bara vokaler och 
konsonanter som känns bra. Syftet är att stilla sinnet genom att låta det arbeta men 
en enda sak. (Lehrer 1995,150) Samma effekt kan man uppnå med hjälp av 
Lundebergs metod där man använder sig av bilden av ett träd och man hör ett ljud 
som strömmar genom trädet. (I kapitlet "3.3 Scennärvaro")  

6.4 Självsuggestion  
Självsuggestion är en teknik som användas för att intala sig själv saker och på det 
sättet påverka sin självbild och självförtroendet. Det kan utnyttjas för att motivera 
och inspirera musikern och att hitta en bra spänningsnivå innan konserten. En 
suggestion kan också fungera som en rum tavla där det står till exempel "jag är en 
bra musiker". Med hjälp av mental träning kan man resa till sin undermedvetenhet 
och påverka egna tankemönster av sig själv och framtiden. (Arjas 2001, 69-74) 
 
I självsuggestion är syftet att byta negativa tankar till positiva. När man känner 
innan framträdandet att rädslan börjar komma fram, kan man säga till sig själv att 
"det ska bli kul att spela för publik och jag känner mig redo och säker". Man ska 
ersätta automatiska tankar som bubblar upp med medvetna och konstruktiva och 
vidare ska man använda självsuggestion för att ersätta negativa tankar och bilder 
med positiva. Nervositet blir en positiv kraft när energin fokuseras och riktas utåt 
(Lundeberg 1998, 10). Istället för att vara nervös blir man laddad och engagerad.  
 
Förväntningar styr kroppen och de kan påverka negativt eller positivt. Innan man 
går till scenen ska man programmera sin kropp för det som ska hända. Om egen så 
kallad målprogrammering inte fungerar, det vill säga när man blir nervös och har 
negativa förväntningar, så kan man inte tvinga sig själv till en positivare 
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målprogrammering. Man måste först kunna koppla av så att den vänstra hjärndelen 
tystnar och det logiska kritiska tänkandet minskar för att blir mer mottaglig för 
självpåverkan (suggestioner). På det sättet kan man skapa nya förväntningar som är 
positiva och då kan man koncentrera sig bättre utan att bli påverkad av negativ 
nervositet. Om man har bra självförtroende så har man automatiskt positivare 
förväntningar inför framtiden och konserten. (Uneståhl 1995, 88-91)  

6.5 Reflektion 
Man når inte det bästa resultatet med bara fysisk övning. Mental träning är en 
viktig del av musikerns övning och spelar ofta avgörande roll i hur bra man lyckas 
i ett framträdande. Mental träning är ett utmärkt sätt att testa och förbättra sin egen 
koncentrationsförmåga och förmåga att kunna slappna av. Det är bra att komma 
ihåg att allt i spelet är från första början mentalt och att med rätt slags nervkontroll 
och psykisk kontroll kan man påverka exakthet, teknik, interpretation samt 
självförtroende och hur flytande och avslappnat man spelar. Psykisk kontroll 
kommer genom avslappning så att man befriar sig mentalt från störande tankar. Då 
kan man koncentrera sig på att se sig själv att spela perfekt som sin största idol.  

Visualisering kändes som det bästa sättet att få veta om jag verkligen kunde mina 
stycken. Jag hade använt mental träning redan länge på olika sätt men jag hade inte 
varit medveten om att man borde kombinera vanlig övning och mental träning så 
att man är lika koncentrerad när man övar som när man spelar styckena i sitt sinne. 
Då kan man öva mentalt med sitt instrument så att man visualiserar först hur man 
ska spela och sedan spelar (fysiskt) med lika stor uppmärksamhet och samtidigt hör 
stycket i sitt inre öra.  

Det tar tid att lära sig höra toner och klangen i sinnet och se och känna båda 
händers fingrar på tangenterna. I början kunde jag se och koncentrera mig bara på 
min vänstra hand eftersom jag var van att titta på den under spel. Det var alltså 
mycket svårare att se de högre oktaverna än det som hände på vänstra hands sida. 
Min högra hand fungerade nästan helt genom muskelminnet. Ju mer jag övade 
mentalt desto lättare blev det att koncentrera mig under övning.  

Det var också svårt att föreställa mig bakom scenen utan att vara nervös. Även att 
spela mina stycken i sinnet utan att göra misstag var svårt. Jag kunde helt enkelt 
inte föreställa mig att spela bra, eftersom tidigare dåliga erfarenheter påverkade 
min självbild och mina tankar. Men småningom blev det lättare och en djup 
avslappning hjälpte mig att tysta den kritiska vänstra sidan av hjärnan som hade 
hindrat mig att tänka annorlunda. Efter avslappningen föreställde jag mig på scenen 
och gick igenom hela stycket så att jag kunde se och känna fingrarna på 
tangenterna. Jag visualiserade mig själv spela styckena perfekt och så att jag kände 
mig säker och koncentrerad. 
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7. Diskussion 

När jag började skriva min uppsats hade jag ett mål i bakhuvudet: att lyckas i min 
examenskonsert. Jag hoppades att lära mig förbereda mig bättre inför en viktig 
konsert och att kunna koncentrera mig bättre i övning och speciellt på scenen.  
 
Den innevarande våren har varit väldigt intressant och lärorik. Efter att ha läst 
mycket litteratur av koncentration från olika aspekter har jag blivit mer medveten 
om bristerna i mina övningsrutiner. Jag har börjat märka när jag blir stressad och 
när det påverkar min övning och koncentration. Att vara mer medveten om mina 
vanor och tankar har fått mig upptäcka vilka saker behöver förbättras. Jag har lärt 
mig att koncentration blir automatiskt bättre när man lägger uppmärksamhet på 
musiken istället för tekniken. Att alltid öva med musikaliskt utryck har gjort det 
lättare att tysta sinnet och slappna av. 
 
Jag har också börjat öva mina stycken i mycket långsammare tempo. Den har 
påverkat min koncentrationsförmåga och andning positivt samt till slut har min 
övning blivit mer effektiv. Om man spelar fel är det tecken på dålig koncentration 
eller för snabbt tempo. Bilden av musiken är då antingen oklar i sinnet eller 
koncentrationen är inte i musiken. När man spelar långsamt blir det lättare att följa 
musiken och koncentration förbättras automatiskt.  
 
Jag har börjat njuta mycket mer av övning eftersom jag är mer koncentrerad och 
inte bara i egna tankar hela tiden. Det är fortfarande svårt ibland att slappna av när 
jag har bara en begränsad tid för övning och mycket repertoar som borde övas, men 
då har jag påmint mig själv om det faktumet att bara en kort stund koncentrerad 
övning är mer effektivt än en timmes okoncentrerad spel. 
 
Den största utmaningen för mig var att minska nervositeten på scenen. Jag kände 
mig lite nervös redan tre veckor innan konsertdagen och började därför redan då 
förbereda mig mentalt inför konserten. Jag slappnade av genom att koncentrera mig 
på andningen och gick igenom hela konserten från de sista minuterna innan 
konserten börjar till slutet av sista stycket. Med hjälp av mental träning övade jag 
också avslappning och provade de metoderna som jag lärde mig från litteraturen.  
 
När examenskonserten närmade sig gick jag igenom mina stycken mentalt varje 
dag. Jag använde mycket självsuggestion för att bli peppad och motiverad och för 
att byta alla de negativa tankar som jag fick till positiva. Jag sa till mig själv att 
konserten skulle bli fin och känslofull och att det skulle vara underbart att spela för 
mina vänner och bekanta. Det fungerade och på konsertdagen kände jag mig lugn 
och koncentrerad. Ett halvt år sedan hade jag fortfarande varit rädd och nervös och 
full med negativa tankar men nu kände jag mig säker och jag visste att jag kunde 
påverka framtiden med mental träning. 
 
Innan konserten tillbringade jag hela min tre timmars övningstid i stora salen. Det 
hjälpte mig att skapa en trygg och mysig känsla av salen och scenen och till slut 
kändes det som om jag var i en dröm. Jag var så koncentrerad på musiken att det 
tog mig till en annan värld. Innan konserten övade jag styckena igenom långsamt 
och blev mer och mer koncentrerad. Jag kände mig lugn och visste att allt skulle gå 
bra. När publiken började komma in märkte jag att jag började bli nervös men jag 
kunde snabbt ta mig tillbaka till min egen bubbla med hjälp av positiva tankar och 
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djup andning. Jag var överraskad att jag kunde vara så lugn och koncentrerad innan 
konserten. När jag gick på scenen och satte mig ner tog jag först några djupa 
andetag och sedan väntade tills mina tankar var helt i musiken. Hela första stycket 
spelade jag nästan med slutna ögon. Jag vågade inte öppna ögonen för att jag var 
rädd att tappa koncentrationen, men jag lyssnade på mitt spel och litade på mina 
fingrar. Jag spelade med ett stort utryck och kände publikens närvaro och värme. 
Sådan känsla har jag aldrig haft förut på scenen.  
 
Det räcker inte i en konsertsituation att kunna sitt stycke utantill i sina drömmar om 
man inte kan koncentrera sig på musiken. Om man inte är helt inne i musiken när 
man spelar och lägger istället uppmärksamheten på händernas rörelser eller 
tekniken kan det skapa spänning i musklerna och påverka muskelminnet. Det kan 
kännas skrämmande att låta händerna skapa musiken utan störning, men man kan 
bli överraskad hur bra fingrarna vet vart de ska om man har övat sitt stycke bra. 
 
Hur nervös man blir beror på många andra saker än bara hur bra man kan sitt 
stycke. Naturligtvis hjälper det att känna sig säker när man har förberett sitt stycke 
bra men ändå kan en ny situation överraska med störande tankar som hoppar fram 
under framträdandet eller när man väntar sin tur bakom scenen, och de tankarna 
kan ha negativa konsekvenser. Koncentrationen måste därför vara inlärt och 
komma naturligt. Dessutom påverkar den scennärvaron och spelarens egen 
upplevelse av hela uppträdandet.  
 
Det här arbetet har lärt mig hur koncentration påverkar på alla de mentala 
processerna som musiker går igenom. Den kan ses som en mätare som visar hur väl 
musikerns psyke fungerar. I idrottsvärlden pratar man mycket om mental träning 
och hur man kan förbättra sin koncentration, och den är en stor del av idrottarnas 
vardag. För musiker är den mentala sidan minst lika viktig. Musiker kan få mycket 
hjälp av idrottspsykologin men den kan inte ge svar på alla frågor. Det pratas inte 
så mycket om den mentala sidan av spelet inom klassisk musik trots att den är så 
viktig. Faktum är att egna tankar och känslor kan ha en enorm effekt på bl.a. musik 
som spelas, musikers självförtroende, prestation och slutligen 
koncentrationsförmågan. Mer utbildning och diskussion kring ämnet vore 
välkommen i utbildningar inom klassisk musik. 
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