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Från självkritik till

SJÄLVTILLIT
Under övningarna började vi lätt ge oss själva 
kommentarer som: ”nej inte så här”, ”äsch, jag har 
ju övat på det här!”, ”usch, det här är helt blaj”. 
Inspirerade av Gallwey började vi istället säga ”vi 
fortsätter nu bara”, ”ja, ja, det var ett gott försök – 
vidare!”. Vi hittade ett nytt sätt att musicera genom 
DWW�VlJD�MD�RFK�OnWD�PXVLNHQ�Á|GD�IULWW��

SATSA PÅ UTANDNINGEN
Rent fysiskt blir varje nej oftast ett lås i kroppen. 
Då musklerna spänns rubbas kroppens balans. 
Oro för att sjunga fel och fult leder till att man 
KnOOHU�WLOOEDND�U|VWHQ��0HQ�GHW�lU�OXIWÁ|GHW�JHQRP�
stämbanden som får rösten att klinga. Ju friare 
OXIWHQ�InU�Á|GD�GHVWR�HQNODUH�lU�GHW�DWW�VMXQJD��

De senaste åren har för mig varit en spännande 
upptäcktsfärd. Jag har hittat nya dimensioner i min 
röst och min kreativitet med hjälp av ett lekfullt 
grepp, som ger utrymme för experiment. Jag har 
märkt att då min tillit till mig själv, min röst och 
min förmåga att lära mig har stärkts är det lättare 
att koncentrera sig på musiken. Då fel och misstag 
inte längre väcker ångest eller obehag når man 
längre och djupare.
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SÅNGARE STÄLLER OFTA HÅRDA KRAV på 
sig själv. Som sånglärare och sångare har jag 
under de senaste åren arbetat med att bli fri från 
prestationskrav, rädsla för misstag och förlamande 
självkritik. Följande verktyg har hjälpt mig:

LITA PÅ ATT KROPPEN KAN
I boken The Inner Game of Tennis beskriver W. 
Timothy Gallwey sin inre dialog på tennisplan. 
Den ser han som en diskussion mellan Jag 1, vår 
rationella och intellektuella sida, och Jag 2, vår 
kropp och vår intuition. Jag 1 kritiserar konstant 
Jag 2. Slutresultatet är att Gallwey spelar allt 
sämre, blir arg och ledsen och till sist tappar 
koncentrationen. Samma fenomen kan ske då vi 
sjunger. Jag 1 litar inte på att kroppen kan uträtta 
GHW�YL�YLOO��'HVVXWRP�JHU�-DJ���GLͿXVD�RUGHU�VRP�
är omöjliga att förverkliga, t.ex. ”jag vill sjunga 
bra, jag vill sjunga vackert”. Istället kunde vi 
koncentrera oss på musiken med all vår kraft och 
lita på att kroppen följer. 

KROPPEN KAN LÄRA SIG DET DEN INTE KAN
Kroppen är uppbyggd för att skapa läten och ljud 
i form av gråt, hostningar, skrik, tal och sång. Då 
jag övar och undervisar märker jag gång på gång 
att det gäller att ha tålamod med kroppens sätt 
att lära sig. Att kunna göra är inte samma sak 
som att förstå. Kroppen lär sig bäst genom att få 
experimentera, pröva och misslyckas. Processen 
liknar ett litet barns sätt att lära sig gå. Om barnet 
får arbeta i fred, utan varken råd eller förmaningar 
sker inlärningen på ett naturligt sätt. 

JA ISTÄLLET FÖR NEJ
Ofta fokuserar man på fel och ger dem alldeles för 
stor tyngd. Jag blev medveten om detta då jag med 
pianisten Eeva Tapanen övade in 
Christian Holmqvists sångcykel 
Fyra dikter av Edith Södergran 
för ett uruppförande. 
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