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Sammanfattning 
 
Självständigt arbete 1 – Musiklärare 

Titel: Irländsk Folkmusikwannabe – En självstudie i att appropriera irländsk ornamentik på 

fiol 

Författare: Evelina Höglund 

Termin och år: VT 2018 

Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet 

Handledare: Johannes Hatfield 

Examinator: Ragnhild Sandberg Jurström & Anne Jordhus-Lier 
 
Syftet med denna studie är att utforska mitt egna lärande i processen med att appropriera den 

ornamentik som är en central del i den irländska folkmusikkulturen. Syftet stärks med 

följande forskningsfrågor: Med vilka redskap tillägnar jag som lärling mig ornament från den 

irländska folkmusiktraditionen? samt I vilken utsträckning har jag approprierat irländsk 

ornamentik efter en period på tio veckor? Arbetet är baserat på ett sociokulturellt perspektiv 

med stark betoning på mästarläran. Detta ingår i bakgrundskapitlet tillsammans med relevant 

litteratur med inslag av tidigare forskning på området. Exempel på vad som tas upp är 

förklaringar om specifika ornament samt en översiktlig beskrivning av den irländska 

folkmusiktraditionen. Studien baseras på videoobservation av mig själv samt genom egna 

loggboksanteckningar. Resultatet presenteras med hjälp av olika rubriker; exempelvis olika 

redskap under enskilda fiollektioner, tillägnande av yrkesidentitet samt jag och min mästare. 

Avslutningsvis diskuteras resultatet i förhållande till litteraturen samt tidigare forskning där 

bland annat min etniska tillhörighet och outtalade regler vid sessions nämns. Här diskuteras 

även variation och improvisation samt vilka redskap som tillfört mest till min lärandeprocess.  

 

Nyckelord: irländsk folkmusik, ornamentik, sociokulturellt perspektiv, mästarlära, loggbok, 

videoobservation, fiol, yrkesidentitet, praxisgemenskap 
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Abstract  
Thesis 1 – Music Education 

Title: Irish trad music wannabe -A self-study about appropriating ornamentation in Irish 

traditional music on fiddle.  

Author: Evelina Höglund 

Semester and year: Spring 2018 

Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad University 

Supervisor: Johannes Hatfield 

Examiner:  Ragnhild Sandberg Jurström & Anne Jordhus-Lier 

 
The purpose of this thesis is to explore my own learning in the process of appropriating the 

kind of ornamentation that is a central part of the Irish trad music culture. The purpose is 

supported with these following reserch questions: Which tools do I use as an apprentice to 

appropriate the ornaments from the Irish traditional music culture? and To what degree have I 

appropriated the Irish ornamentation after a period of ten weeks? The thesis is based on a 

sociocultural perspective with a strong emphasism on master – apprentice teaching. This is 

included in the background chapter together with relevant litterature and earlier studies on this 

area. Explanations about specific ornaments and a brief description about the Irish trad culture 

are examples of what is brought up in the background chapter. The thesis is based on video 

observations of myself and by a written journal. The result is presented with several themes, 

for example different tools during individual fiddle lessons, adopting of professional identity 

and me and my master. In the conclution the results are discussed compared to the litterature 

and earlier research where my ethnical background and unspoken rules during sessions are 

mentioned. The discussion also include variation and improvisation together with which tools 

that have contributed the most to my process of learning.  

 

Keywords: Irish trad music, ornamentation, sociocultural perspektive, master – apprentice 

teaching, journal, video observation, fiddle, professional identity, practice community 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras en inledande beskrivning av ämnet för självstudien samt dess syfte 

med underliggande forskningsfrågor. 

1.1 Inledande text  
Irländsk folkmusik har intresserat mig sedan jag var tio år och fick lära mig en reel på fiolen 

för första gången på kulturskolan i Ockelbo. Jag har fascinerats över de snabba låtarna och det 

karaktäristiska soundet, men aldrig riktigt anammat hur det skapats då jag mestadels lagt min 

energi och tid på att lära mig svensk folkmusik. Var tradition har sina egna utsmyckningar för 

att göra den karaktäristisk och unik från andra traditioner. De stråkmönster, sväng, betoningar, 

låttyper med mera som jag tillämpar och ser som vanliga kan plötsligt inte tillämpas för att 

uppnå det som är karaktäristiskt för den irländska folkmusiken. Dock har jag inte haft 

kunskapen om vad jag bör ändra på i mitt egna fiolspel för att det ska låta mer irländskt. 

Något som också gjort att mitt intresse och min motivation för irländsk folkmusik har dalat 

under en tid fram tills nu då förutsättningarna för mitt lärande i detta ämne har förändrats. 

Under mitt tredje år på Musikhögskolan Ingesund har jag valt att studera som utbytesstudent 

på Irish World Academy of Music and Dance vid University of Limerick, Irland.  

Tidigare har jag använt video- och ljudklipp via internet som förlaga då jag själv försökt lära 

mig irländsk folkmusik, men mitt fiolspel har inte låtit på samma sätt som förlagan visat. Jag 

har upplevt att jag inte hinner inte stråka alla toner och de specifika ornamenten inte har gått 

att imitera. Något som tyder på att kunskaper inom detta ämne finns att lära och appropriera 

för mig. Ur detta har arbetets syfte och frågeställnings växt fram liksom att min vilja för att 

lära mig detta har lett mig fram till studiens ämne. Jag är en irländsk folkmusikwannabe som 

vill lära mig en ny teknik och en ny repertoar på mitt instrument. 

Denna studie fördjupar sig i den ornamentik som den irländska folkmusiken traditionellt 

använder sig av. Jag har valt det eftersom jag anser att det utgör en stor del av varför irländsk 

folkmusik låter just irländsk. En studie av detta ämne ser jag kan vara av vikt för min och 

andras fortsatta karriärer som musiklärare ur flera aspekter. Studien kommer att påvisa vad 

som är karaktäristiska ornament för irländsk folkmusik samt hur detta kan approprieras hos 

den lärande. Det kan ge mig som lärare fler exempel på inlärningsstilar som jag kan tillämpa i 

min egna undervisning. Det ger mig också kunskaper om en ny folkmusiktradition som jag 

kan förmedla vidare till mina elever vilket i sin tur leder till möjligheten att jämföra olika 

folkmusiktraditioners likheter och skillnader. Studien hoppas jag också kommer att hjälpa mig 

att utveckla mitt fiolspel. Utöver detta kan studien även användas till underlag för vidare 

forskning på området.  
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1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
Jag har spelat svensk folkmusik i över tio år och har där lärt mig typiska stråkmönster, 

betoningar, ornament, låttyper, välanvända frasslut med mera som har sparats i min 

musikaliska verktygslåda och där standardiserats. Jag har utvecklats ifrån att inte veta och 

kunna något alls till att veta och kunna mer genom att lära mig från olika mästare inom den 

svenska folkmusiken. Idag studerar jag till att bli musiklärare för att genom det kunna föra 

folkmusiken vidare som läromästare till andra musikintresserade lärlingar. Dock har ett 

intresse för irländsk folkmusik funnits hos mig sedan stadiet då jag visste och kunde mindre, 

men inte fått det utrymme som krävs för att jag ska ha approprierat traditionen och lagt till 

den i min verktygslåda. När jag suttit med video- och ljudklipp och försökt lära mig har jag 

stött på svårigheter som jag inte kunnat anamma i mitt eget spel. Jag har förstått att mycket 

handlar om utsmyckningarna, de så kallade ornamenten, i melodierna samt att betoningar och 

accenter karaktäriserat låtarna som just irländska. Dock har jag inte kunnat identifierat exakt 

vilka ornamenten är, hur jag ska spela dom samt hur jag ska bära mig åt för att förstå hur jag 

ska tillägna mig ornamenten. Något som fått utgöra grunden till frågeställningen för detta 

arbete. I samband med utbytesstudier på Irland väcktes även en fundering hos mig kring i 

vilken omfattning det går att appropriera kunskaper om ornamentik som musikstudent. Dessa 

funderingar i kombination har lett mig fram till studiens syfte vilket är följande:  

Syftet med denna studie är att granska mitt egna lärande i att appropriera och tillämpa 

ornamentik i den irländska folkmusiktraditionen.  

Syftet stöds av följande forskningsfrågor:  

1. Med vilka redskap tillägnar jag som lärling mig ornament från den irländska 

folkmusiktraditionen? 

2. I vilken utsträckning har jag approprierat irländsk ornamentik efter en period på 10 

veckor?  
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2 Bakgrund  
Detta kapitel presenterar relevant litteratur för studien samt tidigare forskning på området. 

Slutligen presenteras också studiens valda teoretiska perspektiv: Sociokulturellt perspektiv 

med starkt betoning på mästarlära.  

2.1 Områdesorientering  

Nedan presenteras inledningsvis en översiktlig bild om vad ornamentik i irländsk 

folkmusiktradition är för något. Detta för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om 

vad det innebär att ta till sig en ny folkmusiktradition samt för att ge en större förståelse för 

vad arbetets forskningsfrågor och syfte inriktar sig mot för huvudfokus. Därefter kommer 

specifika ornament att presenteras mer ingående. Detta för att resultatdelen ska bli mer 

förståelig då specifika begrepp och benämningar kommer att tas upp där, men också för att 

stärka förståelsen för arbetets frågeställning och syfte. Som avslutande del följer ett stycke om 

ornamentik i svensk folkmusik med tanken att stärka läsarens förståelse för min utgångspunkt 

i detta arbete och även för att ge möjlighet till jämförelse mellan de två 

folkmusiktraditionerna.  

2.1.1 Irländsk ornamentik - en översikt  

Fintan Vallely skriver i The Companion to Irish Traditional Music (2011) att ornamentik ofta 

förknippas med utsmyckning och dekoration inom irländsk folkmusik. Vallely menar att en 

irländsk musiker nästan aldrig spelar en specifik låt exakt likadant samt att två musiker sällan 

spelar samma låt på samma sätt. Detta för att ornamentik tar en så pass stor plats i den 

irländska folkmusiktraditionen. Vallely skriver vidare att en låt i sin enkelhet ofta fungerar 

som en utgångspunkt och att ornamentik sedan används för att tillföra variation samt för att 

skapa en viss känsla. Dessutom kan specifika ornament, betoningar med mera samt 

avsaknaden av dessa också beskriva en specifik spelstil från en viss region eller från en 

specifik musiker.   

Ciaran Carson (1986) håller med Vallely om detta då samma sak nämns i boken Irish 

Traditional Music. Carson (1986) skriver också att tradition även inkluderar kontinuitet i 

skapandet av ny musik inom vissa begränsningar. Carson menar att begränsningarna är ett 

musikaliskt språk och för att kunna tala språket flytande bör man vara medveten som dess 

grammatik och meningsbyggnad. Detta musikaliska språk tillägnas den lärande precis som 

andra språk: genom att lyssning, imitation samt integration i sociala sammanhang. Carson 

skriver att den irländska folkmusiken med dess ornamentik även inkluderar många outtalade 

regler. De olika låttyperna har en definierad början och slut, men vad som händer däremellan 

kan vara olika från gång till gång. Carson problematiserar detta och ifrågasätter hur en individ 

som inte är införstådd med den irländska folktraditionen får möjlighet att lära sig detta? 

Vidare benämner Carson (1986) vissa regler som är mer uttalade inom den irländska 

folkmusiken. Exempelvis bör vibrato inte användas och stråken ska sällan använda sin fulla 

längd utan vara av kort och accentuerad karaktär. Melodierna ska dessutom vara enbart i 

första läget och tonstyrkan ska vara av jämn karaktär utan variationer.  

Siobhán Peoples, musiker och fiolpedagog på Irish World Academy of Music and Dance 

(samtal 2017-09-19, Limerick, Irland) menar att ornamentik går att likna vid en spontan 

konversation. De som har konversationen berör ett visst ämne men de har inte planerat vad de 

ska säga och när innan. Orden sägs i stunden liksom ornamenten och variationerna spelas när 

de känns rätt att spela dom. Peoples menar också att rytmen alltid går före ornamentiken. 

Rytmiken är till viss del också ornamentik, men att ha en tydlig förståelse för de 
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grundrytmer som förekommer i irländsk folkmusik är grunden till all form av ornamentik 

menar hon.  

En annan aspekt som Deborah L. Rapuano (2001) lägger fram belyser fördelarna med att vara 

född på Irland just med tanke på att anamma den irländska folkmusikkulturen med allt vad 

den innebär:  

Being considered "Irish" automatically elevates a musician's status, since the 

common notion. Both inside and outside the world of Irish music sessions, is that 

an Irish-born or an Irish American musician has an inherent ability to play the 

music due to their Irish "roots." In other words, being surrounded by the music 

from birth. (Rapuano, 2001, s. 108) 

2.1.2 Typer av irländsk ornamentik 

Fintan Vallely (2011) delar upp den irländska ornamentiken i fyra huvudgrupper: grace notes, 

extra notes, effects och variations. Vallely gör även fler grupperingar under dessa 

huvudgrupper vilket kan ses mer visuellt i bilaga #1. Vallely skriver att många typer av 

ornament finns inom den irländska folkmusiken men att allt inte tillämpas av alla beroende på 

instrumentens begränsningar samt varje musikerns personliga stil och spelsätt. Nedan 

presenteras de olika ornamenten mer ingående tillsammans med egenskapade bilder.  

2.1.2.1 Grace notes  
Grace notes innebär enligt Vallely (2011) att extra toner adderas som 

utsmyckning i vissa delar av en låt. I noterad form syns dessa som 

mindre noter mellan de faktiska melodinoterna. En viss del tid av de 

faktiska meloditonerna försvinner för att dessa extra toner ska märkas 

vilket utmärker ornamentets signum. Vallely (2011) menar att det ger 

låten en viss känsla och färg samt öppnar många möjligheter till kreativitet och 

variation för de musiker som tillämpar denna ornamentform. Olika typer av 

grace notes förekommer såsom single grace notes vilket innebär en ton ovanför 

eller nedanför den faktiska meloditonen. Om ovanför kallas ornamentet för Cut 

och om nedanför Tip (se figur 1 och 2). Double grace notes är en annan typ 

vilket innebär två utsmyckningstoner mellan två meloditoner. Dessa kan gå 

upp eller ner stegvis i tonartens skala, men kan också innefatta tershopp uppåt 

och nedåt. Exempel på detta är double cut (se figur 3). Till sist finns också 

Combined grace notes vilket är kombinationer av de ovanstående typerna. De 

mest vanliga kombinationerna kallas för Roll och Cran.  

Rolls skriver Vallely (2011) är ett av de mest förekommande ornamenten 

inom irländsk folkmusik. Rolls är en kombination av en cut och en tip och 

finns i två versioner; long roll och short roll. De båda utsmyckar endast en 

meloditon men skiljer sig genom att en long roll (se figur 4) innehåller fem 

toner och spelas inom tiden för en punkterad fjärdedelsnot, medan en short 

roll (se figur 5) innehåller fyra toner och spelas inom tiden för en fjärdedelsnot. 

En long roll cirkulerar runt meloditonen men betonar den första tonen längre än 

de andra. Den börjar med meloditonen följt av en cut och en tip. En short roll 

följer samma mönster men börjar istället direkt med en cut följt av en tip och 

blir därför kortare.  

Vallely (2011) menar att crans (se figur 6) används för att åstadkomma 

staccato främst på instrument som hela tiden har en ljudande grundton, 

exempelvis uilleann pipes. Dock är det även väl förekommande på andra 

Figur 3 

Figur 2 

Figur 1 

Figur 4 

Figur 5 

Figur 6 
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instrument som till exempel flöjt och fiol också. Ornamentet liknas med roll eftersom cuts 

läggs in mellan meloditoner men efterföljs inte av en tip.  

2.1.2.2 Extra notes 
Denna grupp av ornament menar Vallely (2011) innebär att de faktiska meloditonerna blir 

förkortade eller förlängda till förmån för ornamenten samt att extra toner adderas för att 

kompensera för det. De ovan nämnda ornamenten adderar extra toner men är av en ganska 

flytande karaktär. Denna grupp av ornament förklaras med faktiska notvärden som är 

utskrivna även i noterade versioner av låtar vilket skiljer dessa ifrån grace notes. De mest 

vanliga former av extra notes är triplets, trebles och double trebles.  

Vallely (2011) skriver att triplets (se figur 7) är en ornamentform inom den 

irländska folkmusiken som förekommer och är brukbara för alla instrument 

och stilar. Ornamentet innefattar en triol som ersätter ett slag i takten och 

som ändrar tonplatser antingen i uppåt eller nedåtgående rörelse. Dock är det 

vanligt att triolen betonas på första tonen och att den därmed upplevs som att den 

första tonen blir något längre jämfört med de andra. Trebles (se figur 8) 

liknar trioler genom att en lång meloditon ersätts med tre kortare toner. 

Skillnaden enligt Vallely (2011) är att tonplatserna hos dessa tre korta toner 

inte varierar vid en treble utan förblir samma vilket skapar ett mer 

rytmiskt ornament. Mycket förekommande vid fiolspel och 

tillämpas då med fördel genom att dra korta, accentuerade stråk. 

Double trebles (se figur 9) förklaras väl av sitt namn då det är två 

trebles i rad. Däremot inte helt likadana då det istället skapas sju 

toner över två triolers tid vilket skapar en specifik rytm.  

2.1.2.3 Effects 
Denna ornamentgrupp är mer instrumentspecifik än de andra då de innefattar double stopping, 

sliding och accentuation. Då alla instrument har sina begränsningar menar Vallely (2001) att 

det innebär att alla instrument inte kan tillämpa dessa typer av ornament.  

Double stopping innebär att två toner spelas samtidigt. Vallely (2011) skriver att ofta men inte 

alltid förekommer detta vid frasslut. Detta ornament är främst förknippat med fiolspel och 

förekommer inte enbart inom den irländska folkmusiktraditionen utan kan även ses i 

exempelvis Old Time traditionen i USA samt de svenska och norska folkmusiktradionerna. 

Inom irländsk folkmusiktradition har dock ornamentet överförts till andra instrument också, 

exempelvis accordion och concertina.  

I västerländsk klassisk musik skulle sliding benämnas som glissando. Musikern spelar en 

övergång mellan två toner genom att glida uppåt eller nedåt och därmed spela alla toner där 

emellan. Vallely skriver detta och påpekar vidare (2011) att endast fiolspelare kan göra detta 

både i uppåtgående och nedåtgående riktning medan exempelvis flöjt och uilleann pipes 

endast kan göra uppåtgående slides. 

Accentuations menar Vallely (2011) även är känd som artikulation och att musikern med 

hjälp av detta skapar karaktär till låten. Vallely skriver vidare att det är generellt underförstått 

inom den irländska folkmusiktraditionen att musikern spelar mer legato, det vill säga med 

mjuk karaktär på tonerna, samt att toner med mer distinkt karaktär, så kallat staccato, används 

mer som en dekorativ effekt. 

 

Figur 7 

Figur 9 

Figur 8 
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2.1.2.4 Variation 
Den fjärde och sista av de huvudgrupper som Fintan Vallely delat in irländsk ornamentik i är 

också den som också beskriver den utövande musikern mest. Vallely (2011) skriver att 

variation innebär ändringar i låten efter musikerns tycke och känsla. Vallely ger vidare ett 

exempel om att en musiker kan tendera att lära sig specifika variationer och sedan alltid hålla 

sig till dessa, medan andra mer improviserar variationer olika för varje gång de spelar låten. 

Speciellt kan båda dessa fall förekomma på sessions, det vill säga informella, orepeterade 

musikspelningar då flera musiker spelar samma låtar samtidigt. Variation menar Vallely blir 

ett paraplybegrepp för alla ovan nämnda ornament men att det finns två grupper även för 

variation: melodisk och rytmisk.  

De melodiska variationsmöjligheterna menar Siobhán Peoples (samtal, 2017-10-24, Limerick, 

Irland) är många och att valet av vilka variationer musikern gör också påvisar musikerns egna 

stil och spelsätt. Peoples säger också att det finns ramar för de melodiska variationerna. Det 

går inte att improvisera helt fritt utan det finns en outtalad regel om att hålla sig till 

ackordföljderna för låtarna. Allt som däremot går att ackompanjera med de ackord som tillhör 

den ursprungliga låten är däremot mycket mer accepterat. Vallely (2011) skriver att 

användandet av variationer till slut kan resultera i en ny låt och menar att det är en del av den 

irländska folkmusiktraditionen. Vallely lyfter också vikten av att hålla sig inom 

ackordsramarna samt att melodisk variation ofta går hand i hand med rytmisk variation.  

Rytmisk variation är ett samlingsnamn för exempelvis triplets, trebles m.fl. som är nämnda 

ovan. Vallely (2011) menar att det ger musikern möjligheten att interagera med låtarnas 

grundläggande rytmer, låtens grundstruktur samt den konstanta pulsen. Rytmisk variation kan 

involvera förlängningar eller förkortningar av meloditoner, tillägg av utsmyckningstoner samt 

ändring av grundrytmer till mer avancerade rytmer, exempelvis synkopering eller tillfälliga 

taktartsändringar. Gällande rytmisk variation menar Peoples (samtal, 2017-10-24, Limerick, 

Irland) att det finns en del outtalade regler. Då irländsk folkmusik ofta spelas till dans av olika 

slag är det adekvat att grundrytmen inom låttypen behålls i så stor utsträckning som möjligt. 

Det öppnar dock för möjligheter att experimentera med rytmik vid de tillfällen då 

folkmusiken inte spelas till dans. Dock menar Peoples att det då går att ifrågasätta om låten 

fortfarande tillhör den irländska folkmusiktraditionen eller om den i själva verket borde ses 

som nyskapad musik? 

2.1.3 Sagt om svensk folkmusik och dess ornamentik  

Dan Lundberg och Gunnar Ternhag skriver i boken Folkmusik i Sverige (2005) om vad som 

ingår i begreppet folkmusik. Författarna menar att musicerandet utan noter, det vill säga det 

gehörsbaserade musikutövandet, är folkmusikens grundläggande kännetecken. Dock belyser 

författarna att det behövs kontinuitet som förenar musiken med det förgångna, variation med 

ursprung hos individer eller grupper samt ett succesivt urval som bestämmer de former i vilka 

musiken överlever för att skapa en tradition. Författarna menar att folkmusik idag är en familj 

av stilar och att dessa familjer karaktäriseras av olika tonspråk, rytmiska mönster, sound eller 

en kombination av dessa. Författarna belyser också att den svenska folkmusiken till stor del 

karaktäriseras av danser och melodier i tretakt. Lundberg och Ternhag (2005) skriver vidare 

att all musik alltid är både ny och gammal. Allt beror på vilken aspekt som musiken ses i. 

Författarna berättar vidare att traditionell musik ofta förknippas med den musik som spelades 

förut, men att termen traditionell innefattar en fortgående utveckling. En blandning mellan 

nytt och gammalt. 
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Mats Berglund, spelman och lärare vid musikhögskolan Ingesund i Arvika (mailkonversation 

2017-10-25) menar att ornamentik inom den svenska folkmusiken tar avstamp i senbarockens 

musik samt att utsmyckningar i musiken såsom den beskrivs utifrån ett klassiskt perspektiv 

även känns igen i den svenska folkmusiktraditionen fast under andra benämningar. Vidare 

skriver Berglund att processen med att variera och utsmycka låtar har varierat stort samt att 

enskilda traditionsbärare verkar ha utvecklat sin egna personliga stil utifrån hur deras 

läromästare har tillämpat ornamentik i sitt spel. Berglund belyser också att det funnits och 

fortfarande finns en stark relation mellan den vokala och instrumentala folkmusiken i Sverige 

och att ornamentik spelat en stor roll även där. Vidare skriver Mats Berglund att många 

folkmusiker som lyssnat och lärt sig spela och/eller sjunga från en mästare omedvetet har haft 

en känsla för och en så kallad tyst kunskap om ornamentik som de inte reflekterat över. Något 

som bidragit till deras sätt att tillämpa mästarens förebildande samt hjälpt till i processen med 

deras eget musikutövande. Det menar Berglund är en av orsakerna till att det går att höra vem 

som agerat mästare för en specifik folkmusiker i Sverige även idag. Berglund skriver vidare 

att det går att urskilja lokala stilar för att utföra ornament i svensk folkmusik. Han menar 

också att detta växt fram ur barocken men att fiolen varit ett betydande instrument för denna 

typ av ornamentik. Berglund exemplifierar Gössa Anders från Orsa samt Hjort Anders och 

Nils Agenmark från Bingsjö för detta som alla varit betydande traditionsbärare för svensk 

folkmusik samt att alla tre var fiolspelmän. Mats Berglund skriver att dessa herrar även har 

agerat mästare för många efterkommande folkmusiker samt att deras sätt att ornamentera kan 

kännas igen hos många av dagens folkmusiker som fördjupat sig i folkmusiktraditionerna från 

Bingsjö och Orsa. 

2.2 Tidigare forskning inom området 
Syftet med denna studie är att granska mitt egna lärande i att appropriera och tillämpa 

ornamentik i den irländska folkmusiktraditionen. Ett område som det forskats och skrivits 

relativt lite om tidigare. Ornamentik nämns ofta vid tal om den irländska folkmusiken men 

alltför sällan beskrivs ornamentiken mer utförligt. Därför blir ämnet för denna studie också ett 

viktigt ämne vid tal om vidare forskning. Eftersökning på tidigare forskning inom detta 

område gav ett sparsmakat resultat. Nedan refereras till två arbeten om irländsk folkmusik. 

Det ena arbetet beskriver mer en inställning till den irländska folkmusiken och processen med 

att appropriera dess kunskaper och kännetecken. Något som går att relatera väl till denna 

studies båda forskningsfrågor. Det andra arbetet förklarar irländska ornament mer ingående 

vilket styrker detta arbete då det går att jämföra dem mot varandra för att se likheter och 

skillnader.  

Rapuano (2001) har forskat om processen med att ta till sig den irländska 

folkmusiktraditionen. Arbetet utgörs av en kvalitativ studie utan teoretiskt perspektiv med 

syfte att finna svar på hur musiker identifierar sig med den irländska folkmusiken. Både 

musiker som är födda på Irland samt musiker som inte är det har deltagit i Rapuanos studie. 

Via observation av sessions samt intervjuer har Rapuano bland annat kommit fram till att 

någon som inte är född på Irland har sämre chanser att till 100% ta till sig den irländska 

folkmusikkulturen. Rapuano menar att de musiker som ursprungligen kommer från Irland har 

fått förmåga att framföra folkmusiken genom sin etniska tillhörighet.  

Slottow (2007) har fokuserat på de irländska ornamenten i violinisten Eileen Ivers fiolspel. 

Arbetet består av en intervjuserie med Ivers där hennes blandade spelstil diskuteras med tanke 

på att Ivers växt upp i Bronx, USA, men varit lärling hos Irland-födde Martin Mulvihill. 

Slottow ger även förklaringar på Ivers olika typer av ornament, vart i låtsammanhang som de 

placeras samt deras funktion och effekt i Eileen Ivers fiolspel. Slottow skriver att ornament är 
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en huvudbeståndsdel i irländsk folkmusik och belyser att en låt i sin enkelhet näst intill aldrig 

spelas så. Slottow gör även en uppdelning mellan ornamentering och variation då Ivers menar 

att ornament kan liknas vid förutbestämda figurer som lindar in den faktiska meloditonen eller 

är ett substitut för en eller flera toner. Variation framhäver Ivers via Slottow som en mer fri 

och omfattande förändring av melodin. Ivers berättar i en av intervjuerna som studien 

framhäver om hur hon ser på variation, vart man enligt outtalade regler får variera sig samt 

hur mycket av en låt det är lämpligt att variera. Slottow belyser även hur vissa musikaliska 

uttryckssätt, exempelvis vibrato, tidigare använts mycket sparsamt och setts som näst intill 

förbjudet men som på senare tid har börjat tillämpas mer och mer. En slutsats som Slottow 

kommer fram till med sitt arbete är att musikerns instrumentteknik ligger till grund för all 

ornamentik. Finns inte en viss kvalitet i fingerfärdighet och stråkteknik kan musikern inte 

heller producera ornament med en hög kvalitet av precision och skarphet.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet med stark betoning på mästarläran. 

Ett val som varit ganska självklart då studien kretsar kring lärande om och i folkmusik. Just 

folkmusik är, både i Sverige och andra länder, en musiktradition som sedan långt tillbaka i 

tiden bygger på just mästarläran. Nielsen och Kvale skriver: “Att gå i lära hos en mästare har i 

århundraden varit det huvudsakliga sätt på vilket de unga blev invigda i de färdigheter, 

kunskaper och värden som har anknytning till ett hantverk och ett yrke” (2000, s. 27). Dock 

behöver det inte alltid vara så att det är en person som är mästaren. Nielsen och Kvale (2000) 

menar att de sociala sammanhang, så kallade praxisgemenskaper, som lärlingen integreras i 

också kan agera mästare liksom ett ljudklipp eller en musikstil. Författarna belyser också att 

lärlingen sällan lär sig på det ena eller det andra sättet utan att flera möjligheter till lärande 

ofta presenteras. Detta stärker valet av teoretiskt perspektiv då jag under min studie själv 

agerat lärling med både en person som mästare men också med att ha den irländska 

folktraditionen med dess ornamentik som mästare. Nedan kommer det sociokulturella 

perspektivet att beskrivas kortfattat följt av en mer ingående beskrivning av mästarläran.  

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs arbeten om 

utveckling, lärande och språk och handlar om hur människor utvecklar kulturella förmågor 

som exempelvis att läsa, skriva och räkna (Säljö, 2014). Begreppet appropriera nämns av 

Säljö (2014) vilket inom detta perspektiv betyder processen med att lära och ta till sig 

kunskap. Ett av de grundläggande begreppen i såväl det sociokulturella perspektivet som i 

mästarläran är mediering vilket Säljö (2014) beskriver som att människor använder redskap 

eller verktyg när de förstår omvärlden och agerar i den. Säljö nämner och tolkar Vygotskijs 

analys där två typer av redskap presenteras: språkliga och materiella. Språkliga redskap 

exemplifierar Säljö (2014) med symboler, siffror, bokstäver, tecken med flera och påpekar att 

de utvecklas inom kulturella gemenskaper. De är inte naturliga utan formas, ändras och 

utvecklas av traditioner. Vidare menar Säljö (2014) att språkliga redskap har sitt ursprung i 

den kulturella utvecklingen och de har alltid en historia - en sociogenes. Således menar Säljö 

att kommunikation innebär att människor använder sig av kulturella redskap när de förstår 

och analyserar omvärlden. Vygotskij benämner denna process som att människor inte 

upplever världen direkt utan istället tänker i omvägar med hjälp av medierande redskap. 

Mediering sker också med hjälp av materiella/fysiska redskap. Säljö skriver (2014) att olika 

redskap för respektive yrke används samt att många redskap är en kombination av ett 

materiellt och ett språkligt redskap. Ett sådant exempel är tumstock som är ett fysiskt redskap 

men som behöver ett måttsystem, ett språkligt redskap, för att fungera. Kombinationen av 

dessa två i ett redskap kallas för kulturellt redskap.  
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Säljö (2014) skriver att kunskap växer i samspelet mellan elever och elever och lärare. Genom 

att betona vikten av samspel med andra växer det sociokulturella perspektivets syn på lärande 

och kunskap fram. Säljö förklarar det som att kunskap inte är något som överförs mellan 

människor utan istället är något som vi är delaktiga i. Vidare betonar Säljö vikten av de 

sociala samspel för lärande och utveckling som ger en förståelse av hur människor blir 

delaktiga i kunskaper och erfarenheter. Säljö menar att interaktion och kommunikation blir 

nycklar till lärande och utveckling. Säljö skriver vidare att det kan få konsekvenser beroende 

på hur samspelet mellan elever och lärare organiseras samt hur elever ges möjligheter att 

appropriera och delta i olika slags kunskaper.   

2.3.2 Mästarlära 

En teori om lärande som social praxis. Så förklarar Nielsen och Kvale (2000) mästarläran och 

fortsätter med att belysa att allt lärande ses som en integrerad del av en social gemenskap. 

Nielsen och Kvale (2000) menar att lärlingen approprierar kunskap från mästaren genom 

imitation, övning, utförande och identifikation. Till hjälp för detta använder sig lärlingen av 

olika redskap samt genom att tillägna sig och vara integrerad i mästarens förhållningssätt till 

praktiken. Nielsen och Kvale (2000) skriver att mästarläran har fyra grundpelare som 

beskriver teorin. Först nämns begreppet praxisgemenskap som är en benämning på den 

sociala gemenskap i vilken lärande sker:  

Genom legitimt, perifert deltagande i gemenskapens produktiva aktiviteter tillägnar 

sig lärlingen gradvis hantverkets väsentliga färdigheter, kunskaper och värden 

genom att röra sig från ett perifert deltagande till att bli en fullvärdig medlem av 

yrket. (Steinar & Kvale, 2000, s. 29). 

Den andra grundpelaren är tillägnelse av yrkesidentitet. Nielsen och Kvale (2000) menar att 

inlärningsprocessen med att appropriera ett yrkes många färdigheter också är ett steg framåt 

mot att behärska sitt yrke och etablera sin egen identitet inom det. Följt av det presenterar 

författarna lärande utan formell undervisning som tredje grundpelare i mästarläran. Nielsen 

och Kvale (2000) skriver att mästarlära även innefattar en komplex och varierad social 

struktur där lärlingen får möjlighet att observera och imitera såväl mästarens som andra 

lärlingars arbeten och inställningar vid de olika tillfällena. Som avslutande grundpelare 

belyser Nielsen och Kvale (2000) utvärdering genom praktik. Genom kontinuerlig prövning 

av färdigheter samt genom respons från utomstående sker denna typ av utvärdering. Alltså är 

det något som huvudsakligen tar plats i lärandesituationer. Ser man till den traditionella 

mästarläran skulle denna typ av utvärdering avslutats med ett prov för att erhålla gesällbrev. 

Nielsen och Kvale (2000) delar upp lärprocessen i mästarläran i två grupper; individcentrerad 

och decentrerad mästarlära. I den individcentrerade mästarläran ligger huvudfokus på 

förhållandet mellan mästare och lärling. Författarna menar att det är mästaren som reflekterar 

i sin praktik och därmed gör yrkets tankesätt synligt för lärlingen. Lärande menar Nielsen och 

Kvale (2000) inte består endast utav att lärlingen ska imitera mästaren, utan grundas också på 

mästarens förhållningssätt till det yrke som skall läras. Mästaren kan också agera förebild 

genom att presentera de uppgifter som skall läras in av lärlingen och som dessutom fungerar 

som en källa för identifikation. Den decentrerade mästarläran berör mer lärlingens deltagande 

i praxisgemenskapen. I samband med detta menar Nielsen och Kvale (2000, s.32) att fokus 

även hamnar på struktureringen av en gemenskaps läranderesurser. Benämningen mästare blir 

här inte en egenskap hos en person utan hos organisationen av den praxisgemenskapen som 

läromästaren är en del av.  
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Nielsen och Kvale (2000) menar dock att dessa grupper inte bör ses som raka motsatser till 

varandra av ett antal anledningar. Författarna belyser att praxisgemenskap inte är något 

självständigt utan består av mänskliga relationer som både kan vara av samarbetande och 

konfliktkaraktär. En praxisgemenskap behöver alltså nödvändigtvis inte vara en harmonisk 

och idyllisk gemenskap. Dessutom menar Nielsen och Kvale (2000) att lärande sällan sker 

enbart i en praxisgemenskap utan är kopplat till olika kontexter och miljöer. Författarna 

skriver även att en decentrerad praxisgemenskap inte existerar som sig självt, utan är en del av 

större helheter. Ett exempel att relatera detta till skulle kunna vara spelmansförbund. 
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3 Metodkapitel  
I detta kapitel presenteras och motiveras metoderna för denna studie vilka är loggbok och 

videoobservation. Nedan redogörs även för studiens genomförande, bearbetning och analys 

samt avslutas med resonemang kring studiens giltighet och tillförlitlighet.  

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 

Syftet med detta arbete är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv med starkt fokus på 

mästarläran utforska lärandet i att spela ornamentik i den irländska folkmusiken. För att kunna 

undersöka och få svar på detta använder jag mig som primär forskningsgrund av en skriftlig 

loggbok. Som kompletterande forskningsgrund använder jag mig av videoobservation.  

3.1.1 Loggbok 

I studien använder jag mig främst av en loggbok för att få en kontinuerlig dokumentation av 

vad jag lär mig och hur jag lär mig det under studiens gång. Bjørndal (2005) menar att syftet 

och en fördel med att skriva loggbok är att det främjar till en djupare förståelse av något som 

skett samt att det systematiskt avsätts tid för reflektion av den egna praktiken. Bjørndal 

skriver vidare att många ofta utgör motstånd mot denna metod då resultatet oftast inte visas 

direkt utan mer på lång sikt.  

Enligt Bjørndal (2005) kan loggboksskrivande ses som en metod för att främja den inre 

dialogen. Genom den kontinuerliga, skriftliga dokumentationen blir det som att tala till och 

lyssna till sig själv. En individ som för loggbok kan således bli medveten om vad hen gör, hur 

hen gör det samt reflektera över varför hen gör på ett specifikt sätt. Bjørndal menar att 

loggboken främst betraktas som ett privat dokument där personen i fråga kan läsa och 

reflektera över sina reflektioner och tankar. Dock kan det vara bra att medvetet strukturera 

loggboken för att få ut bästa möjliga resultat av den.  

Strukturer och olika typer av loggböcker beskrivs av Bjørndal (2005) och delas först upp i 

ostrukturerade och strukturerade loggböcker. Ostrukturerade loggböcker som skrivits under 

lång tid med mycket text från olika synvinklar menar Bjørndal kan vara svåra att urskilja 

mönster ur vid en senare bearbetning och analys av den. En process som kräver både mycket 

tid och energi. Med en strukturerad loggbok skriver Bjørndal istället att mönster kan 

synliggöras och analyseras tidigare.  

Bjørndal (2005) refererar till Emil Kruuses bok om kvalitativa forskningsmetoder (Kruuse, 

1999, citerad i Bjørndal, 2005, s. 67) där han nämner fem typer av loggböcker. En av dessa 

benämns som metakognitiv loggbok vilken är den typ jag använder mig av i denna studie. 

Syftet med en sådan loggbok är att personen i fråga ska reflektera över sitt egna lärande samt 

de redskap hen använder i lärandeprocessen. Genom att utgå från specifika frågor när loggbok 

förs menar Bjørndal (2005) att det kan bli lättare att synliggöra mönster i en lärandeprocess. 

Något som också Kruuse understryker med sitt exempel på metakognitiv loggbok. Kruuse 

föreslår tre huvudfrågor (Kruuse, 1999, citerad i Bjørndal, 2005, s. 67) vilka jag också utgår 

ifrån i denna studie enligt följande modell (se figur 10):  
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Figur 10 

 

För mig känns processen med att föra loggbok som ett lämpligt verktyg i processen om att 

granska och observera min egna utveckling eftersom loggboken kan hjälpa mig att få igång ett 

reflekterande tankesätt hos mig och mitt lärande. Att använda mig av just en metakognitiv 

loggbok känns som ett självklart val med tanke på syftet med studien samt att den kan hjälpa 

mig att strukturera och synliggöra mönster i lärandeprocessen. Huvudfrågorna i loggboken 

kan också hjälpa mig att begränsa tiden av reflektion då jag ofta tenderar att skriva för långt i 

förhållande till den tid jag egentligen avsatt för loggboksskrivande. Under denna studie har 

jag valt att avsätta högst tio minuter efter varje lärandetillfälle för loggboksskrivande. 

Frågorna i loggboken ger mig tre områden att fokusera på. Allt annat kommer därmed i andra 

hand och är inte lika väsentligt. Dock finns en risk att vissa tankar och reflektioner kan 

komma att glömmas bort eftersom rutinen med loggboken avser reflektion efter varje 

lärandetillfälle. Detta ser jag däremot som överkomligt då varje lärandetillfälle i annat fall får 

en hackig karaktär då jag blir tvungen att avbryta mitt och andras fokus för att notera en tanke 

eller en reflektion som dyker upp i stunden.  

3.1.2 Videoobservation 

Som kompletterande forskningsgrund använder jag mig även av videoobservation vid två 

tillfällen: i början av studien samt i slutet av studien. Detta för att visuellt kunna synliggöra 

min utveckling i ornamentik i irländsk folkmusik då det finns ornament som inkluderar både 

vänster och höger arm och hand.  

Bjørndal (2005) skriver att en videoobservation kan konservera ögonblick som annars skulle 

passera och därmed aldrig kunna reflekteras över. Dokumentation med hjälp av video hjälper 

den som observerar genom att den kan spola fram och tillbaka upprepade gånger för att se 

eller höra en viss händelse. Bjørndal nämner även effekten slow motion som en fördel med 

denna dokumentationsmetod eftersom det kan medföra mer detaljerade aspekter på den valda 

sekvensen. Bjørndal (2005) skriver vidare att varje gång en videoinspelning spelas upp kan 

observatören uppfatta något nytt som kan väcka intresse. Vid självobservation har därför 

videoinspelningar visat sig vara en mycket effektiv metod. Videoobservation kan också 

medföra en spegling utifrån ett perspektiv som även andra individer kan se en i. Detta 

förklarar Bjørndal (2005) kan vara till gagn för just självkännedom.  

Vissa nackdelar med videoobservation menar Bjørndal (2005) är viktiga att ha i åtanke vid 

självobservation av sådan art. En videoinspelning är aldrig en kopia av verkligheten utan 

endast kan vara en representation av verkligheten som påverkats av vissa begränsningar. En 

sådan begränsning exemplifierar Bjørndal med kamerans position i rummet samt dess vinkel 

då det påverkar vad som filmas och vad som utelämnas. En annan begränsning menar 

Bjørndal är kvalitén på videoinspelningen. Även fast det finns bra utrustning menar han att 

kvalitén på det filmade kommer att variera. Därmed kommer det aldrig gå att uppleva den 

filmade händelsen exakt så som den var i verkligheten. Andra aspekter som utelämnas vid 

Övriga tankar
Vad hände?

Datum: 

Situation:

Vad såg jag? Vad hörde jag?
Vad lärde jag mig? Hur lärde jag mig det?
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videoinspelning är sinnesintryck som lukt, smak och känsel vilket också motiverar att videon 

inte är en direkt kopia av verkligheten.  

I denna studie använder jag som ovan nämnt av videodokumentation vid två tillfällen. Trots 

de negativa aspekter som Bjørndal tar upp anser jag att de positiva sidorna vara så pass 

relevanta för studien att de väger över de negativa. Dock håller jag med Bjørndal om att det är 

bra att vara medveten om de negativa aspekterna som metoden videoobservation har. 

Metoden är inte ny för mig då jag i tidigare sammanhang har filmat mig själv i syfte att hjälpa 

mig utvecklas som instrumentpedagog. I liknelse med tidigare filmer hoppades jag att 

videoobservation skulle vara till nytta för mig även i denna studie. Denna gång med syfte att 

utveckla mig själv som musiker. 

3.2 Design av studien 

Nedan kommer studiens design att beskrivas med ett antal underrubriker. Först presenteras 

val av musikaliskt gestaltande projekt samt val av dokumenterade situationer. Därefter 

beskrivs genomförande av dokumentationen följt av bearbetning och analys av 

dokumentationen. Avslutningsvis presenteras studiens etiska övervägande samt studiens 

giltighet och tillförlitlighet.  

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 

Detta arbete utgår enligt Alvesson och Sköldberg (2009) från ett abduktivt perspektiv. Något 

som påvisas med den öppna karaktären på forskningsfrågorna. Arbetet skulle kunna ses som 

induktiv eftersom ett specifikt ämne studeras och resultat utröns därefter. Arbetet skulle även 

kunna ses som deduktivt då studien utförs inom ramarna av en specifik vetenskaplig teori, i 

detta fallet mästarläran. Dock är detta arbete både induktivt och deduktivt, något som 

Alvesson och Sköldberg (2009) benämner som en abduktiv studie.  

Jag har valt att studera mig själv i olika lärandesituationer med fokus att appropriera 

ornamentik från den irländska folkmusiktraditionen. Ett projekt som jag valt baserat på mitt 

intresse för irländsk folkmusik samt på en undran om vad som får irländsk folkmusik att låta 

just irländsk. Studien har skett på så sätt att jag i alla möjligheter till lärande under tio veckors 

tid, exempelvis under enskilda fiollektioner, ensemblelektioner, sessions, föreläsningar med 

flera, har fört loggbok över de kunskaper jag uppmärksammat och tagit till mig i ämnet. 

Utöver detta har jag använt videofilmning som metod vid två tillfällen; i början och i slutet av 

studien, för att få ytterligare möjlighet att uppmärksamma min egna kunskapsutveckling. Mitt 

upplägg var att spela in första videon innan några lektioner hade börjat för att få en rimlig 

utgångspunkt för min lärandeprocess. Därefter hade jag som strategi att efter varje möjlighet 

till lärande ägna minst fem och högst tio minuter till reflektion och förande av loggbok. Under 

den sista studieveckan spelade jag in den andra videon i syfte att avsluta studien.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 

Då min studie har tagit plats på Irland i samband med att jag haft första delen av mitt 

utbytesår där har det givits mig många möjligheter att appropriera den irländska folkmusiken 

med dess ornamentik. Eftersom mina forskningsfrågor syftar till i vilken utsträckning jag 

hunnit appropriera irländsk ornamentik under en period på tio veckor samt med vilka redskap 

detta har skett, kändes det därför rimligt att dokumentera så många tillfällen som möjligt 

under den tidsperioden. Därför valde jag att dokumentera i loggbok vid enskilda fiollektioner, 

ensemblelektioner, egna övningspass, vid föreläsningar om irländsk folkmusik, sessions jag 

deltagit i samt konserter jag lyssnat på. Jag valde däremot inte att dokumentera pianolektioner 
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eller musikteori. Detta för att det inte ger någon relevant fakta till studien eftersom den 

speciellt syftar till min utveckling av den irländska ornamentiken på fiol. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

I denna studie har jag använt mig av två sorters metoder för dokumentation; metakognitiv 

loggbok samt videoinspelning. Loggboken för studien har varit upplagt enligt Kruuses mall 

(Kruuse, 1999, citerad i Bjørndal, 2005, s. 67) med specifika frågor som jag ställt mig vid 

varje loggbokstillfälle.  

• Vad hände? (Vad såg jag? Vad hörde jag?) 

• Vad lärde jag mig? 

• Hur lärde jag mig det? 

Vid varje lärandetillfälle som uppstått har jag efteråt haft som rutin att ägna minst fem 

minuter och högst tio minuter för reflektion och förande av loggbok. Under den tiden har jag 

då besvarat dessa frågor samt angett vilken typ av situation det varit och vilket datum.  

Videoinspelning som metod använde jag mig av under två tillfällen för denna studie. Första 

tillfället filmades i början av första studieveckan innan jag haft någon lektion eller annan 

input om irländsk ornamentik över huvud taget. Andra inspelningen gjordes i slutet av sista 

studieveckan. Detta med syfte att få en bra utgångspunkt för studien samt en möjlighet till 

jämförelse av min utveckling under en bestämd tidsperiod. Båda videotillfällena är filmade 

rakt framför mig så att både vänster och höger arm och hand syns. Alltså syns överkroppen av 

mig på filmen medan ben och fötter inte är med i bild. Detta för att kunna se en utveckling 

både i vänsterhandsrörelser och i stråkteknik som är centrala delar för att behärska 

ornamentik. Videoklippen är inte två dokumentationer av samma låt utan skildrar tre olika, 

irländska låtar då första klippet består av en låt, och andra klippet är ett set av två låtar. 

Däremot är båda videoklippen cirka tre minuter långa vardera.  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 

I min bearbetning av materialet för studien började jag först med att läsa igenom hela 

loggboken utan att ha något speciellt att fokusera på. Därefter valde jag att gå vidare med att 

titta på de två videoinspelningar som gjorts. Även här utan att ha något huvudfokus. Med 

detta som grund kunde jag sedan fortsätta min analys med att urskilja olika teman ur 

loggboken och videofilmerna. Jag valde att ha mina två forskningsfrågor som huvudteman 

med ett antal sidoteman där första huvudtemat syftar till vilka redskap jag använt mig av. Med 

det i åtanke gick jag tillbaka till loggboken och analyserade vilka lärandetillfällen som tagit 

plats i studien samt hur många gånger varje typ av lärandetillfälle har noterats. Utöver detta 

tittade jag närmare på vilka redskap som nämnts i loggboken samt hur många gånger 

respektive redskap har använts. Därefter gjorde jag en rankning för att se vilka redskap som 

använts mest i studien. Sedan kollade jag en gång till på videofilmerna och analyserade vilka 

redskap som använts där.  

För det andra huvudtemat som syftar till studiens andra forskningsfråga analyserade jag 

filmerna mer noggrant och tittade på hur många gånger jag utövade ett ornament, vilka typer 

av ornament som utfördes samt hur många gånger varje sorts ornament spelades i båda 

filmerna. Därefter studerades i vilket melodiskt sammanhang som ornamenten tog plats i. 

Sedermera jämfördes båda filmerna med varandra i dessa frågor. Med beaktning till studiens 

teoretiska perspektiv avslutade jag sedan studien med att gå tillbaka till loggboken för att 

analysera om jag noterat något som beskriver relationen mellan mig och min läromästare samt 

processen med tillägnandet av en yrkesidentitet.   
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3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 

tillförlitlighet 

“I praktiken är reliabiliteten aldrig perfekt.” Så skriver Johansson, B. & Svedner, P-O. (2010, 

s. 95) och menar att verkligheten påverkar den vetenskapliga tillförlitligheten. Detta är 

relevant att beakta i denna studie av ett antal orsaker. Lärarnas inställning till den irländska 

folkmusiken och ornamentiken i musiken, men också deras pedagogiska färdigheter och 

inställning till mig som lärling är en variabel i studien som kan ses som föränderlig. En mer 

slumpartad variabel i studien är de låtar som blivit presenterade för mig och därmed också 

vilka ornament som lyfts fram och presenterats. Detta medför att de ornament jag mött 

snarare avspeglar min tid på Irland och det bearbetade materialet än Irlands folkmusikaliska 

ornamentik i sin helhet.  

Utöver detta är det även relevant att beakta mig som levande och kännande individ med 

åsikter i studien. Min dagsform vid observationstillfällena påverkar min prestation och även 

mina reflektioner vid loggbokstillfällena. Dessutom kan studiens giltighet diskuteras utifrån 

den aspekt att det är en självstudie. Jag blir både forskare och studieobjekt i samma arbete 

vilket kan försvåra processen med att utröna resultat och se en utveckling då det kan vara 

svårt att se mig själv som enbart studieobjekt i analysen för arbetet.  

Utifrån Svedner och Johanssons tankar går det ändå att utläsa att en studie av denna form är 

relevant. Framför allt för människor som är intresserade av studiens ämne, men också för att 

synliggöra gehörstraderade speltekniker.   
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4 Resultat  
Syftet med denna studie är att granska mitt egna lärande i att appropriera och tillämpa 

ornamentik i den irländska folkmusiktraditionen. I denna resultatdel är jag intresserad av att 

se med vilka redskap jag har tillägnat mig den irländska ornamentiken. Jag är även intresserad 

av att se om det skett en utveckling i mitt fiolspel samt om jag har lyckats med att appropriera 

den irländska ornamentiken i någon utsträckning. 

I detta kapitel presenteras resultatet av analysen som gjorts på studiens material. Inledningsvis 

presenteras temat redskap vilket syftar till studiens första forskningsfråga. Detta tema 

presenteras med ett antal underrubriker. Därefter presenteras temat irländsk ornamentik, 

vilken utsträckning då? som syftar till studiens andra forskningsfråga. Även detta tema 

presenteras med ett antal underrubriker. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning där 

några slutsatser av studien läggs fram. 

4.1 Redskap 

Jag har kunnat utröna flertalet redskap i min lärandeprocess gällande irländsk ornamentik. För 

att ge en bättre struktur till detta tema har jag valt att dela upp det i ett antal underrubriker. 

Dessa presenteras nedan.  

4.1.1 Loggbok 

I denna studie som handlat om min appropriering av ornamentik i irländsk folkmusik har jag 

använt loggbok som en av två metoder. I denna har jag skrivit ner tankar och reflektioner som 

framkommit under studiens gång. Därmed blir loggboken i sig ett redskap för lärande. Som 

tidigare nämnt strukturerade jag min metakognitiva loggbok efter tre huvudfrågor; Vad 

hände? Vad lärde jag mig? Hur lärde jag mig det? Dessa frågor har besvarats efter varje 

möjlighet till lärande under tio veckors tid för att på så sätt få svar på mina 

forskningsfrågor. Nedan presenteras dessa olika lärandetillfällen med fokus på de redskap 

som använts.  

4.1.1.1 Olika redskap under enskilda fiollektioner 
Efter analys om vilka olika redskap som förekommit under enskilda fiollektioner i denna 

studie så kan flertal svar presenteras. Vid samtliga lektionstillfällen har min fiollärare Siobhán 

Peoples använts som ett redskap för appropriering av irländsk ornamentik då hon agerat 

mästare och jag lärling. Hon har fungerat som förlaga för vad som varit rätt och fel gällande 

irländsk ornamentik och det är även hon som jag både har observerat och imiterat i processen 

med att ta till mig ornamenten. Det har dessutom funnits en dialog mellan oss under samtliga 

lektionstillfällen. Därmed framläggs också synen och hörseln som redskap som använts i 

denna studie, exempelvis på följande sätt: 

Vad hände? “Genomgång av ornamentet short roll.” 

Vad lärde jag mig? “Att ornamentet består utav fyra toner som lindar in 

meloditonen” 

Hur lärde jag mig det? “Hon spelade ornamentet, jag fick titta och lyssna, sen 

frågade hon mig vad jag upplevde att hon gjorde. Sen spelade vi ornamentet 

tillsammans innan vi applicerade ornamentet i den nya låten”. (Ur loggbok 2017-

09-12). 

Fysiska redskap som varit nödvändiga för att utöva denna studie är mitt instrument, fiolen, 

tillsammans med dess stråke och axelstöd. Den fysiska kontakten med instrumentet 

presenterar jag också som ett redskap då både vänster- och högerhanden behöver nudda fiolen 

och stråken för att ett ornament ska kunna utföras. Utöver detta så har loggboken i sig använts 
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som ett redskap då det skapat utrymme för tanke och reflektion i utvecklingsprocessen. Dessa 

tankar har skrivits ner för hand vilket även har gjorts med låtarna med dess ornament som jag 

lärt mig under studiens tid. Därmed har även noter som teckensystem samt tecken för olika 

ornament varit redskap för min utveckling i detta ämne. Avslutningsvis presenteras min 

privata mobiltelefon som ett redskap då jag med hjälp av den kunnat filma och spela in min 

lärare, hennes spelsätt och ornamentik för att själv kunna öva inför nästkommande lektion.  

4.1.1.2 Olika redskap under ensemblelektioner 
Vid ensembletillfällen har jag använt mig av flera sorters redskap för att appropriera den 

irländska ornamentiken. Precis som vid enskilda lektioner har läraren agerat mästare och 

förlaga för vad som är mer rätt än något annat i samarbete med min syn och hörsel. Dialog 

mellan mig och läraren har funnits även under ensemblelektioner. Jag som lärling har däremot 

inte haft samma fokus på mig individuellt från lärarens sida under ensembletillfällena då vi 

varit flera elever. Istället har fokus legat på ett synkroniserat samspel och på processen med 

att uppnå det. Alltså är det här tal om lärande i en annan form av praxisgemenskap jämfört 

med enskilda lektioner. Praxisgemenskapen i sig blir därmed ett redskap för inlärning:  

Vad hände? Vi arrade Sally Gardens (SG) i nya setet. Vi kom överens om att alla 

skulle spela samma sorts ornamentik och ha lika stråk. Så vi valde Kates version 

eftersom hon lärt ut låten gången innan. 

Vad lärde jag mig? Kates ornament i SG. 

Hur lärde jag mig det? “Vi fick spela in henne när hon spelade den själv, sen 

jammade vi på låten några varv. (Ur loggbok 2017-10-18). 

Mitt instrument och den fysiska kontakten med det har också varit ett centralt redskap för 

lärande vid ensembletillfällen liksom min mobiltelefon med funktionen att kunna spela in 

arrangemang, låtar, specifika stämmor med mera.  

4.1.1.3 Olika redskap under sessions 
Under tiden för studien har jag deltagit vid ett antal sessions på olika ställen på Irland. Vid 

dessa tillfällen har det inte varit en specifik person som agerat läromästare vilket medför att 

sessions handlar om inlärning i en annan typ av praxisgemenskap än vid exempelvis enskilda 

lektioner där det enbart varit jag och en lärare. Till följd därav har den nya typen av 

praxisgemenskap fungerat som ett redskap för lärande i dessa situationer. För att kunna delta i 

dessa sessions har hörsel och syn samt instrumentet varit centrala redskap som använts. 

Dessutom har jag använt mig av min mobiltelefon för att spela in låtar som spelats på sessions 

för att kunna öva på själv vid senare tillfälle. Naturligt har loggboken även använts som ett 

redskap för att beskriva vad som hänt, vad jag lärt mig och hur jag lärt mig det:  

Vad hände? Kunde inte så många låtar så jag kompade mest med dubbelgrepp och 

borduner. De andra musikerna (sju stycken) spelade mest melodier, en kompade. 

Tre spelade fiol (förutom mig), en accordion, en gitarr, en banjo och en flöjt. Inga 

ters- eller sextstämmor hördes. Det fanns ingen som var ledare för denna session 

utan folk turades om att börja. Dock tenderade vissa personer att bestämma fler 

låtar än andra. Jag valde aldrig någon låt, men jag vågade inte heller. Jag ville inte 

ta risken att välja en låt som de andra skulle uppfatta som uttjatad och tråkig.  

Vad lärde jag mig? Typ inget nytt. Jag övade gehöret och fokuserade på 

kompmönster. Det var ingen idé att försöka hänga med på melodierna, de gick för 

snabbt. Däremot spelade jag in dom.  

Hur lärde jag mig det? Spelade med. Det gick lätt att identifiera tonarter så då var 

det bara att tänka ackordsmönster. Lyssnade mycket på gitarren då den kompade 
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mestadels. Provade lite impro. stämmor också, fast tyst, mest så jag själv hörde, 

men det gick bra eftersom jag satt ute i kanten. (Ur loggbok 2017-10-17). 

4.1.1.4 Olika redskap under föreläsningar om irländsk folkmusik 
Under tiden för studien har jag deltagit i ett antal föreläsningar gällande Irlands musikhistoria 

där ornamentiken tagits upp som en betydande faktor. En föreläsning kräver sin föreläsare så 

återigen finner vi en specifik person som läromästare och redskap för min inlärning. I dessa 

situationer har läromästaren kunnat redogöra och styrka sina värderingar och åsikter mer då 

hen har haft källor för sin fakta. Något som medverkat till att läromästarens redskap för 

utlärning, exempelvis dataprogrammet PowerPoint också blivit mitt redskap för inlärning. 

Detta tillsammans med syn och hörsel för att jag ska kunna uppfatta vad föreläsningen 

innehållit och förmedlat för budskap. Föreläsningarna har också förklarat den irländska 

ornamentiken mer visuellt i form av hur de används i noter. På så sätt har även ornament som 

tecken fungerat som redskap i dessa situationer, både som förlaga och som förklaringar i mina 

egna anteckningar som förts i loggbok och i skrivprogram på min egna dator:  

Vad hände? Föreläsning om ornamentik i irländsk folkmusik. Det var Pam som 

föreläste. Först gick hon in på alla outtalade regler vid sessions, vad som sågs som 

traditionellt och inte, vilka instrument som var mer accepterade än andra. Sen kom 

hon in på ornamentiken och förklarade vilka som var vanligast, hur de såg ut, när 

det är okej att använda dom o.s.v.  

Vad lärde jag mig? Sessions har väldigt många outtalade regler som jag inte 

visste om, med ens blev det lite läskigare att gå på sessions. Ornamentiken däremot 

var intressant då Pam visade hur de ser ut i noter, att samma tecken kan användas 

för olika ornament fast på olika sätt och att det oftast inte är utskrivet i noter vilka 

ornament som “bör” användas och vart för det lämnas åt musikern att själv 

bestämma.  

Hur lärde jag mig det? Pam berättade och visade bilder på PowerPoint, jag 

lyssnade, tittade och skrev ned egna anteckningar i datorn. Tecknen för ornamenten 

skrev jag ned för hand i ett block. (Ur loggbok 2017-10-03) 

4.1.1.5 Olika redskap under konsert 
I min analys har jag kommit fram till att konserter varit en typ av lärandetillfälle under denna 

studie då det gett mig ett helhetsperspektiv samt tillfällen att analysera olika musiker utföra 

olika ornament på olika sätt. Vid konserttillfällen har hörseln varit ett mycket väsentligt 

redskap då jag med hjälp av den kunnat urskilja likheter och olikheter mellan dessa musikers 

ornamentik. Synen har också varit ett väl använt redskap liksom loggboken då jag kunnat se 

något som jag tänkt att det kan vara bra att ha i åtanke och därefter kunnat notera det:   

Vad hände? Jag var på konsert inne i Limerick då Martin Hayes (fiol) och Dennis 

Cahill (gitarr) spelade på Lime Tree Theatre. Helt fantastiskt! De var så samspelta. 

Tittade nog helt ärligt mer på vad Martin Hayes gjorde eftersom han spelar fiol, 

min slutsats är: han gör så himla mycket fast det syns inte men hörs. Ornamentiken 

syns inte över huvud taget och stråken är så små, men allt är så oerhört precist och i 

timing med puls och med Dennis komp och med...allt!  

Vad lärde jag mig? Insikten om att det måste gå att utföra ornamentik med 

mycket mindre rörelser än vad jag gör nu. Kanske det har att göra med att han övat 

denna typ av folkmusik mycket längre än mig?  

Hur lärde jag mig det? Jag tittade och lyssnade och upplevde!  

(Ur loggbok 2017-10-17) 
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4.1.1.6 Olika redskap under egen övning 
I min analys framkommer att jag under studien lagt mest tid på egen övning. Vid vidare 

analys uppenbaras även att jag under mina egna övningstillfällen varierar vilka redskap jag 

använder mer än vid några andra lärandetillfällen. Hörseln har varit av största betydande 

karaktär och även använts vid varje övningstillfälle, liksom instrumentet och den fysiska 

kontakten med det. Då det inte funnits en person som varit läromästare vid dessa tillfällen har 

istället andra faktorer fått agera förlaga för mitt lärande. Exempelvis inspelade låtar från 

Spotify, egna mobilinspelningar och videofilmer samt notbilder i olika irländska notböcker. 

Därav framkommer även noter och ornament som tecken som redskap för inlärning under 

egen övning. Vissa inspelningar har jag behövt sakta ner tempot på samt i vissa fall även 

ändra tonart på för att kunna lära mig. Då har jag använt appen Amazing Slow Downer som 

redskap för detta. Hörlurar har också varit ett väl använt redskap då jag hört melodierna och 

ornamenten bättre genom att använda dom istället för mobilens egna högtalare:  

Vad hände? Jag övade KAN-låtarna, I néer did.., rolls separat och Tatter Jack 

Vad lärde jag mig? Jag fixade KAN-låtarna i 100% speed till Spotify, första 

gången!! Dock fortfarande i Bm istället för i originaltonart. Rolls lite fortare än 

förut. Läxlåtarna börjat sitta någorlunda, I néer did.. är fortfarande svår. 

Hur lärde jag mig det? Började med KAN-låtarna på 65%, sen ökade 10% i 

hastighet successivt till jag nått ursprungstempot. Rolls övade jag separat, både 

long och short rolls. Övade på varje sträng med alla fingrar långsamt först, sen 

snabbare, sen i en repris av en låt. Läxlåtarna övade jag en i taget, först utan 

ornament och sedan lade jag på dom. Det gick lättare på Tatter Jack än på I néer 

did...men det är nog för att jag kunnat Tater Jack längre. (Ur loggbok 2017-09-26) 

Då mitt fokus har varit på hur jag utför vissa ornament har synen kommit till stor användning, 

både utan och i kombination med en spegel. Då har jag kunnat fokusera på exempelvis en 

hands rörelse i taget, men också på vad hela min kropp gör då jag utför ett specifikt ornament. 

Synen har dessutom varit mycket väsentlig att använda som redskap vid notläsning.  

4.1.2 Videoinspelning 

Som tidigare nämnt så har videoinspelning använts som kompletterande metod till denna 

studie. Två gånger har jag filmat mig själv när jag spelar irländsk folkmusik på fiol; en gång i 

början av studien och en gång i slutet. Vid analys av dessa filmer går det att urskilja 

användandet av flertalet redskap. Instrumentet används i båda filmerna liksom hörsel, känsel 

och synen. De tre sistnämnda redskapen går att urskilja från filmerna då min kropp rör sig i 

relation till pulsen som musiken förhåller sig till. För att märka dom krävs hörsel och känsel. 

Dessutom tittar jag på min vänsterhand vid flera tillfällen under de båda filmerna vilket syns 

både på mina ögon men också på hur ansiktet reagerar på det jag ser. Filmerna i sig har 

skapats med hjälp av kameran på min mobiltelefon. 

I videoinspelningarna framkommer av analysen även en spelteknisk aspekt på redskap för 

inlärning. Då en folkmusiklåt kan spelas redan i början av studien dock utan ornamentik, 

tyder detta på att det finns en redan etablerad musikalisk kunskap hos utövaren, i detta fallet 

mig själv. Jag verkar ha en relation till och en vetskap om instrumentets begränsningar och 

möjligheter samt att jag verkar behärska utövandet av instrumentet till en viss grad. Jag verkar 

dessutom ha kunskaper om tonplatser och rytmer i relation till en grundpuls. Rimligen något 

som kan liknas med musikteoretiska kunskaper. Därmed kan min tidigare musikaliska 

kunskap ses som redskap för lärande i denna studie.  
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4.1.3 Sammanställning – redskap 

I analysen framkommer 56 dokumenterade lärandetillfällen under tiden för studien. Dessa 

tillfällen har delats upp i enskilda fiollektioner, ensemblelektioner, föreläsningar om irländsk 

folkmusik, konserter, egen övning samt sessions i följande proportioner: 

-        Egen övning: 25 

-        Enskilda fiollektioner: 10 

-        Ensemblelektioner: 8 

-        Sessions: 6 

-        Föreläsningar om irländsk folkmusik: 5 

-        Konserter: 2 

Den egna övningen är den form av lärandetillfälle som det finns flest antal 

loggboksanteckningar ifrån följt av de enskilda lektionerna och ensemblelektioner. Minst 

antal dokumenterade lärandetillfällen är konserter samt föreläsningar. Under tiden för studien 

har flertalet redskap använts vilket kan utläsas av analysen. Vid en vidare analys av vilka 

redskap som använts vid de olika lärandetillfällena har det därefter gått att utröna vilka 

redskap som blivit mest använda under studien. Detta går att utläsa i det egengjorda 

diagrammet i bilaga #2. Detta diagram påvisar att fyra redskap har använts vid samtliga 

dokumenterade tillfällen under studien; hörseln, känseln, läraren samt loggboken. Viktigt att 

förtydliga här är att läraren som fysisk person inte närvarat vid alla 56 tillfällen, men har 

funnits med via inspelningar, videofilmer, anteckningar med mera. 

Den procentuella användningen av respektive redskap går också att utläsa med hjälp av 

analysens resultat. Detta genom att skapa en totalsumma genom att addera samtliga redskaps 

användningstillfällen och sedan dividera vardera redskaps användningssiffra med den totala 

summan. Då presenteras ett resultat som går att utläsa i bilaga #3. Av detta diagram framgår 

att hörseln, känseln, läraren, loggboken och synen till stor del har använts som redskap för 

lärande under studien. Ett resultat som även gick att utröna i föregående diagram. Här går det 

däremot att se att de redskap som använts i samtliga 56 lärandetillfällen, utgör 10% av 

användningen i studien totalt. Synen som användes vid 54 tillfällen får ett avrundat 

procentvärde och utgör därmed också 10%. Instrumentet, mobilen och hörlurar som i 

föregående diagram användes vid 53, 40 respektive 51 tillfällen hamnar strax under de mest 

använda redskapen med 9%, 9% samt 7 %. Det går även att utläsa att de minst använda 

redskapen såsom spegel och anteckningsprogram på dator som använts sju respektive åtta 

gånger, endast utgör 1% vardera i den totala redskapsanvändningen för studien.  

4.2 Irländsk ornamentik, i vilken utsträckning då? 
Min andra forskningsfråga för denna studie syftar till i vilken utsträckning jag kunnat ta till 

mig irländsk ornamentik efter en period på tio veckor. Innan studiens början hade jag endast 

en liten insikt om vad som får irländsk folkmusik att låta just irländsk. Därmed var 

sannolikheten för att utveckla nya kunskaper inom ämnet stor. Min andra forskningsfråga är 

av ganska öppen karaktär vilket medför många möjligheter till svar på frågan. För att skapa 

ett mer organiserat svar har jag valt att forma ett antal underrubriker.  
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4.2.1 Loggbok 

Utifrån mina loggboksanteckningar kan jag se att mitt tänkande kring ornamentik har 

förändrats från första till sista studieveckan, liksom mitt kunnande i ämnet. I början av studien 

presenteras ornamenten med namn följt av några förklarande meningar om hur man utför 

ornamentet. I slutet skrivs däremot endast ornamentets namn utan några vidare förklaringar:  

Vad lärde jag mig? Att spela rolls. Det ser ut som en kringla i noter. det är fyra 

toner som “lindar in” meloditonen =short roll, fem toner = long roll.  

(Ur loggbok 2017-09-12, enskild fiollektion) 

Vad hände? Jag fick nya låtar med mig att öva på över jul så jag kollade lite på 

dom. 

Vad lärde jag mig? De nya låtarna långsamt. Strökollade lite på noterna, nya 

ornament med: trebles, slides och double cuts. Kul!  

(Ur loggbok 2017-12-01, egen övning) 

Generellt går det att utläsa i loggboken att jag skrivit mer och längre texter i början av studien 

jämfört med i slutet. Jag väljer också att inte förklara olika ornament och andra musikaliska 

fenomen i lika hög utsträckning. Något som tyder på att kunskaper i ämnet har utvecklats hos 

mig och att jag därmed inte behöver förklara dom i text då jag förstår vad det innebär med 

exempelvis endast ett tecken eller ett enstaka ord. Det går också att se en skillnad i vad jag 

valt att öva mer specifikt på under mina egna övningspass i början jämfört med i slutet. I 

början separeras ofta ornamenten från den låt som jag fått i läxa, tas ned i tempo och 

analyseras mer av mig som musiker. I slutet av studien handlar ornamentiken mer om 

variation och improvisation av låten med hjälp av olika sorters ornament som redan är 

befästa. Däremot framkommer att variation och improvisation har varit utmanande även då 

verktygen för att utföra det har varit lättare: 

Vad hände? Improvisation i låtarna. Siobhán: ”Everyone have their own version”. 

Korta sekvenser men inom en struktur som alla kan haka på. ”You need to learn 

how not to sweat when you hear a different version” 

Vad lärde jag mig? Några variationer på Tatter Jack samt en ny låt. 

Hur lärde jag mig det? Vi spelade tillsammans, samtidigt. Siobhán improviserade 

och jag försökte göra det. Det är svårt. Det känns som att huvudet inte vill 

samarbeta med fingrarna, och att huvudet inte kommer på några variationer 

samtidigt som det ska hålla reda på ursprungsmelodin.  

(Ur loggbok 2017-09-19, enskild fiollektion) 

En annan aspekt som framkommer av loggboksanteckningarna är min osäkerhet för de 

outtalade reglerna vid olika sessions:  

Vad hände? Typ åtta musiker som spelade på Dolans’. Jag satt mest bredvid, 

lyssnade och tittade. Visste inte om jag fick vara med. Jag har hört att 

lördagssessions är mer organiserade och att de anställer musiker för det. Så jag 

vågade inte gå fram, hade fiolen med mig dock. Analyserade vad de gjorde och hur 

istället. Här var det nästan alltid samma person som började på ett nytt set. När jag 

har varit med på andra ställen har man gått ”laget runt” så alla fått bestämma någon 

gång. De kollade inte heller på varandra när de spelade, de flesta blundade. Det är 

inte jag van vid, inte på jam i alla fall.  

(Ur loggbok 2017-10-14, Session, Dolans’ pub) 

Dessa outtalade regler har även presenterats under de föreläsningar som jag deltagit vid under 

studietiden. De har dock enbart presenterats med att existera, inte va de innebär. Något som 
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med stor sannolikhet medverkar till ett loggboksinlägg av det slag som presenterats ovan. Jag 

avstår från att vara med och spela vid en offentlig session eftersom jag är rädd för att bryta 

mot någon av dessa regler som jag vet finns, men inte hur de fungerar i praktiken. I samtid 

med studiens fortgång har jag deltagit vid fler sessions. Vid en jämförelse mellan ovan 

presenterat loggboksinlägg och det nedan går att utröna både skillnader och likheter.  

Vad hände? Jag och Maarika kom dit samtidigt. Alec och Aisling var redan där. 

Rimligt eftersom de får betalt för att styra upp och köra igång dessa sessions. Lisa 

hängde på senare också. Idag var det faktiskt riktigt trevligt att vara på session. 

Visst, jag kunde inte alla låtarna, men jag tror att eftersom det mestadels var 

människor jag kände så släppte en del av nervositeten för att bryta mot nån regel 

eller spela fel version av nån låt. Jag fick ju tillochmed välja låt den här gången, å 

de frågade efter svenska låtar också. Det tror jag definitivt bryter mot nån regel! 

Dock finns fortfarande känslan kvar om att ”kan jag föreslå den här låten eller blir 

det som att föreslå Äppelbo gånglåt på ett jam i Sverige då?” ,”Vad är ok att göra 

om man inte kan låten osv…? Svårt, men över lag var det kul idag”  

(Ur loggbok 2017-11- 28, Session, Scholars’ pub) 

Att tolka av detta finns fortfarande en osäkerhet kvar hos mig, även om den är betydligt 

mindre i en situation där jag känner mig mer trygg som det senare loggboksinlägget påvisar. 

Däremot blir jag inkluderad i gemenskapen mycket mer än vid det första tillfället. Något som 

gör att jag också vågar och får möjligheten att vara med i mycket bredare utsträckning.  

4.2.2 Videofilmer 

I den första filmen som spelats in under studiens första vecka spelar jag en irländsk låt av 

typen jig. En analys inkluderande beräkning av antalet ornament som utförs under denna film 

resulterar i siffran 16. Vid en vidare analys framkommer att dessa 16 ornament utförs under 

två genomspelningar av samma låt, i samma repris av låten, på samma ställe i låten varje 

gång. Den andra och sista filmen som spelades in under studiens sista vecka inkluderar ett set 

om två irländska låtar, även dessa av låttypen jig. Samma typ av analys gjordes för denna film 

och resulterade i att 106 ornament utförs vid två genomspelningar av de båda låtarna. Vid en 

vidare analys av detta framkommer att vissa ornament tenderar att ske på samma ställen i 

låten, men att desto fler ornament varierar i vilket melodiskt sammanhang de framkommer i. 

Dessutom förekommer ornament i samtliga repriser av de låtar som framförs i filmen.  

Eftersom ornamenten i första filmen spelas på samma ställe i låten varje genomspelning, går 

det att dubblera antalet ornament med siffran två för att få en mer likvärdig jämförelse då 

andra filmen innehåller två låtar som spelas två gånger vardera. Därmed blir totala siffran för 

antal ornament i första filmen 32 jämfört med andra filmens 106. Då går det att konstatera att 

det har skett mer än en 200% ökning av antalet ornament i mitt spel från början till slutet av 

studien.  

Vid analys om vilka specifika ornament som används i respektive filmer skiljer sig resultatet 

mellan de båda filmerna. I den första filmen används endast cuts medan den andra filmen 

påvisar användandet av short rolls, triplets, cuts, tips, double stops, accentuations samt 

melodiska and rytmiska variationer. I första filmen blir cuts naturligt det mest förekommande 

ornamentet. I andra filmen framkommer efter vidare analys att cuts och short rolls är mest 

förekommande samt att triplets, tips och accentuations är minst förekommande. Värt att ha i 

åtanke är att vissa ornament inte passar sig för vissa melodiska sammanhang och därmed inte 

kommer med som resultat av denna analys. Likaså spelar min dagsform och mitt speltekniska 

kunnande in i vilka ornament som presenteras vid dessa framföranden.  



 28 

4.2.3 Tillägnandet av yrkesidentiteten 

Genom en sammanvägning av loggboksanteckningar och analys av videoinspelningar går det 

att utläsa en del resultat gällande tillägnelse av yrkesidentiteten. Vid jämförelse av filmerna 

går det att se en skillnad på vilka ornament jag väljer att tillämpa i mitt spel. Det hörs och 

syns att de utförs i båda filmerna. I loggboken går det däremot att utläsa mina tankar kring 

dessa ornament:  

Övriga tankar: ”Lite försvenskade rolls fortfarande. Har börjat fundera över vart 

det känns mest naturligt att spela rolls i låten, för jag kan inte peka ut det nu. 

Lyssnar jag på Siobháns inspelningar finns vissa tendenser till mönster, men sen 

ändrar hon ju det hela tiden…” (Ur loggbok 2017-09-21, egen övning) 

Detta påvisar att jag har en teknisk kunskap som gör att jag klarar av ornamentet som en 

musikalisk övning. Däremot har jag inte förståelsen för dess funktion och i vilket melodiskt 

sammanhang den bör användas i ännu. Något som talar för att jag vid tiden för detta 

loggboksinlägg är mitt i processen med tillägnandet av en yrkesidentitet. Jämförs detta med 

ett loggboksinlägg från ett senare tillfälle av studien går det att se en del skillnader:  

Övriga tankar: Övar inför fiddle exam på måndag. Nu känns det inte konstigt med 

ornamenten längre. Vänsterhandens fingrar vet hur dom ska röra sig, högerhanden 

vet hur den ska stråka, huvudet tycker inte att det är konstigt att utföra ornamenten. 

De kommer ju till och med spontant i spelet numera. Hurra!   

(Ur loggbok 2017-11-17, sista dagen för studien, egen övning) 

 

I detta inlägg beskrivs en mer lugn känsla gällande ornamentiken. Jag upplever att jag 

behärskar ornamentens melodiska funktioner och kan se dem i sammanhang. Jag har även 

noterat att jag spelar ornamenten spontant. Något som inte tidigare finns noterat i loggboken. 

Med detta i åtanke går det att konstatera att det skett en utveckling i tillägnandet av min 

yrkesidentitet samt att det säger något om i vilken utsträckning jag kunnat tillägna mig 

ornamentik under en viss tidsperiod.  

4.2.4 Jag och min mästare 

I min analys har jag valt att göra en jämförelse mellan mig själv och min läromästare Siobhán. 

Detta för att påvisa likheter och skillnader mellan oss för att sedan kunna utröna vad det 

medfört till min utveckling inom irländsk folkmusik och dess ornamentik.  

Något som ofta dykt upp i loggboksanteckningar är utmaningen med att improvisera 

variationer i de låtar som jag lärt mig under de enskilda fiollektionerna. Jag har ofta benämnt 

det som svårt samt att jag inte har fantasi för att komma på variationer. Vid ett antal tillfällen 

har jag även noterat att jag och Siobhán har pratat mycket under lektionerna och då berört 

historier kring den irländska folkmusikens utveckling och ursprung. Även mentaliteten som 

krävs för att gå tillbaka till grunderna för att tillämpa och lära sig något som vanligtvis brukar 

vara lätt men som visar sig vara svårt tas upp. Vid jämförelse av loggboksanteckningar för 

dessa tillfällen framkommer att vi båda ganska snabbt blir irriterade om vi inte klarar av ett 

nytt moment på instrumentet relativt snabbt. Vetskapen om att vi vet att vi kan spela fiol i 

kombination med att vi upplever att det vi försöker lära oss låter illa sätter käppar i hjulet för 

mentaliteten och påverkar oss och vårt lärande negativt.  

Som ovan nämnt kan jag se att det skett en utveckling hos mig vid jämförelse av filmer och 

loggboksanteckningar. Det berör en spelteknisk och en mer teoretisk sida av denna studie. 

Något som min läromästare instruerat mig i genom förklaringar och förevisande samt gett mig 

möjlighet att imitera och reflektera tillsammans med henne. Vid analys om värderingar och 
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inställningar till den irländska folkmusiken generellt går det att utröna en del skillnader 

mellan oss: 

Vad hände? ”Jag fick en ny hornpipe som vi gick igenom. Annars pratade vi mest, 

hon mest. Hon tog upp att jag borde vara realistisk i vilka förväntningar jag bör ha 

om mitt lärande på två terminer. Hon sa att dom som är ”True Irish people”, alltså 

födda på Irland, enbart är dom som kan ta till sig den irländska 

folkmusiktraditionen till 100%. Alltså kan jag väl inte det då. Plötsligt känner jag 

mig inte så välkommen här längre.”  

Vad lärde jag mig? ”Den nya låten, och att det knappt är någon idé att lägga tid på 

det här mer”.  

Hur lärde jag mig det? ” Fick noter, spelade igenom sakta, sen snabbare. Å så ett 

litet monologsamtal på det. ” (Ur loggbok 2017-10-03, enskild fiollektion) 

Det går här att utröna att jag som lärling och min läromästare inte har samma uppfattning och 

inställning till den irländska folkmusiken. Hade jag varit av samma åsikt som min mästare 

hade denna studie inte blivit av över huvud taget då jag i så fall inte sett det som ett alternativ 

att försöka tillägna mig en folkmusiktradition som inte är från det land jag ursprungligen 

kommer ifrån. Jag som åskådare av min egna analys kan se att jag som lärling och musiker 

har gjort en utveckling i mitt irländska spel och tillämpat stora delar av den ornamentik som 

min mästare har eftersträvat.  

Övriga iakttagelser jag som lärling har noterat i loggboken är mitt spelsätt jämfört med min 

mästares. Loggboken framhäver att vi har olika hållning av instrumentet samt olika sätt att 

använda vänsterhandens fingrar för att skapa melodier på. Något som har påverkat 

inlärningsprocessen. Vid analys av loggboken framkommer också att min läromästare inte 

verkar lägga så stor vikt vid den instrumenttekniska aspekten av fiolspel, utan mer vill rikta 

fokus mot en specifik känsla vid spel av en specifik låt. Något som också har påverkat min 

inlärningsprocess då mitt fokus snarare varit på att se tekniska skillnader och likheter mellan 

den svenska och irländska folkmusiktraditionen.  

4.2.5 Olika sorters ornamentik 

Vid en vidare analys till ovan nämnd forskningsfråga har det framkommit att olika ornament 

har varit olika lätta och svåra att appropriera för mig som lärling. I bilaga #1 går det att utläsa 

alla former av ornament som jag mött under denna studie. Under studietiden på tio veckor går 

det att utläsa av loggbok och filmer att jag stött på samtliga ornament någon gång, men att 

vissa ornament förekommer oftare än andra. I filmerna framkommer som ovan nämnt att cuts 

och short rolls är det mest förekommande ornamentet. Vid en vidare analys av den totala 

användningen av ornament i studien framkommer att dessa båda ornament behåller den 

stämpeln. Minst förekommande ornament totalt sett är droning, cross-bowing samt double 

treble. Detta förklaras i loggboken:  

Vad hände? ”Var med på session. Fick till och med sitta i hörnsoffan den här 

gången. Vanligtvis brukar ju bara de anställda musikerna få göra det. Vi jammade i 

några timmar. Jag kollade lite extra på vad folk gjorde för typ av ornament och vad 

de tillförde till den gemensamma musiken. Många spelar borduner (drones) av 

olika rytmiska slag. Någon spelade rullstråk (cross-bowing) som komp medan de 

flesta försökte hänga med på melodin. Dom som gjorde det spelade många av de 

vanliga ornamenten, typ rolls, cuts, tips och trebles. Jag hakade på det mesta utom 

melodin. Rullstråk är ju inte direkt nåt nytt så det gick lätt. Fast det låter ”fel” att ha 

med det när man spelar irländskt.” (Ur loggbok 2017-10-09, Session, Dolans’ pub) 
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Av detta går det att utläsa att vissa ornament alltså mer används som variationer då melodin är 

för svår. Det blir mer en krydda för att liva upp ett annars ganska enkelt arrangemang. 

Därmed är det rimligt att antaga att inte alla irländska låtar ger möjlighet till att tillämpa alla 

sorters ornament som variation till sin melodi. Istället blir det specifika ornament som passar 

bättre in i melodier som framkommer mer tydligt. Däremot kommer de mindre använda 

ornamenten fram i samspel med andra musiker.   

4.3 Sammanfattning 

Under rubriken 4.1 redskap presenteras resultatet för studiens första forskningsfråga vilken 

berör vilka redskap som använts i approprierandet av ornamentik i den irländska folkmusiken. 

Under samma rubrik presenteras också vilka olika lärandetillfällen som studien sträckt sig 

över under en viss tid, samt vilka redskap som använts vid vilka tillfällen. Detta tema 

beskriver också jämförelser mellan studiens båda metoder, loggbok samt videofilmer. En 

slutsats som kan dras av detta tema är att flertalet redskap användes under studien, samt att de 

varit nödvändiga för min inlärningsprocess.  

 

Nästkommande rubrik 4.2 I vilken utsträckning? berörs resultatet för studiens andra 

forskningsfråga. Jämfört med föregående rubrik som mer presenterade konkreta fakta och 

statistik, kommer istället tankar och funderingar kring mitt lärande i fokus under denna rubrik. 

Här presenteras också en jämförelse mellan de filmer som spelats in vid studiens början och 

slut för att ge en uppfattning om min utveckling i fiolspelet och approprierandet av irländsk 

ornamentik. Av detta kan slutsatsen dras att en utveckling har skett under tiden för studien. En 

vidare slutsats är att den speltekniska delen av lärande kan ske vid en annan tidpunkt än 

förståelsen för dess sammanhang och användningsområde sker. En till slutsats som kan dras 

på samma område är att de redskap som använts till 100% av studien inte behöver vara de 

redskap som gör att appropriering sker på det mest ultimata sättet.  

 

För att ge mer insikt i vilken utsträckning som den irländska ornamentiken har approprierats 

av mig som lärling presenteras också ett avsnitt om tillägnandet av yrkesidentitet. Här sätts 

analysen av filmerna mot loggboksanteckningarna och beskriver vad jag upplever när jag 

spelar ornament på fiolen. Vidare presenteras en jämförelse mellan mig och min läromästare 

där inställning till den irländska folkmusiken, inställning till lärande samt skillnader och 

likheter mellan mig och min fiollärare tas upp. En slutsats som kan dras av dessa avsnitt är att 

lärling och mästare kan vara av olika åsikter men ändå åstadkomma en utveckling hos 

lärlingen. Även då lärlingen aktivt valt att inte instämma och delta i vissa delar av den 

praxisgemenskap som erbjudits.   
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer denna studies resultat att diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning, vald litteratur för området samt utifrån det sociokulturella perspektivet med stark 

betoning på mästarläran. Därefter följer en redogörelse för detta arbetes betydelse för mig 

samt för mitt och andra musiklärares yrkesliv. Avslutningsvis presenteras mina tankar och 

idéer kring vidare forsknings- och utvecklingsarbeten.  

5.1. Resultatdiskussion 

Nedan presenteras fyra olika punkter som jag delat in studiens resultatdiskussion i varav det 

första är redskapens betydelse för lärandeprocessen följt av rubriken Jag är inte född på 

Irland. Detta följt av rubrikerna outtalade regler samt improvisation och variation, två 

centrala begrepp.  

5.1.1 Redskapens betydelse för lärandeprocessen 

Under rubrik 2.3 presenteras det sociokulturella perspektivet med stark betoning på mästarlära 

vilket är det perspektiv som denna studie har utgått ifrån. Nielsen och Kvale (2000) beskriver 

där att traditionen med att gå i lära hos en mästare har funnits i århundraden och varit den 

huvudsakliga metoden för unga att appropriera färdigheter, kunskaper och värderingar med 

anknytning till specifika hantverk och/eller yrken. De påpekar även att det inte behöver vara 

en person som är läromästaren, utan att en förlaga av annat slag, exempelvis en musikstil eller 

ett ljudklipp, också kan axla den rollen. Nielsen och Kvale skriver utöver detta att många 

möjligheter till lärande ofta presenteras för lärlingen. Det är alltså sällan inte endast på det ena 

eller det andra viset som appropriering sker. I resultatdelen går att urskilja att loggboken i sig 

använts som ett redskap för lärande. I den har tankar och reflektioner noterats. Eftersom det är 

en faktisk bok har tankar och reflektioner behövt formuleras till ord. Något som varit 

värdefullt för just denna studie eftersom det i sin tur har hjälpt till att utröna de mönster och 

teman som presenterats i resultatet. Mönster och teman utifrån något som har tillägnats 

tidigare och som noterats lärandeprocessens skull. Därmed blir loggboken definitivt ett 

redskap för lärande i denna studie och inte enbart en metod. Dessutom fungerar den som en 

metakognitiv reflektionsmästare. 

Av bilaga #2 går det att utläsa vilka redskap som använts mest under studien. Bilaga #3 ger en 

procentuell översikt över samma resultat. Av dessa diagram framkommer att hörseln, känseln, 

läraren samt loggboken använts mest under tiden för studien. Redskap som fått lägre siffror är 

bland annat appen Amazing Slow Downer samt musikprogrammet Spotify. I resultatet går 

även att utläsa att ett flertal möjligheter till lärande har ägt rum under tiden för studien. Med 

detta i åtanke samt Nielsen och Kvales påstående om att något annat än en person kan axla 

mästarrollen i en lärandeprocess, skulle detta kunna tolkas på olika sätt. Å ena sidan kan det 

betyda att de redskap som har fått högst användningssiffror även är de redskap som tillfört 

mest för själva approprieringen. Å andra sidan kan det istället vara något av de redskap som 

fått lägre användningssiffor men som erbjuder andra typer av inlärningsmöjligheter som 

tillfört mest för lärandeprocessen. Detta eftersom statistiken från bilagorna inte påvisar hur 

varje redskap tillfört något till lärandeprocessen. Statistiken ger inte heller en insikt om vilka 

redskap som fungerat bra eller dåligt. Rimligen har redskapen haft en stor och betydande roll 

för lärandeprocessen i denna studie. Dock går det att spekulera kring hur resultatet hade 

påverkats om vissa redskap hade använts mer och andra mindre samt om lärandetillfällena 

varit av annan art och utformning.  
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5.1.2 Jag är inte född på Irland 

Hur ska en individ som inte är införstådd med den irländska folkmusikkulturen kunna få 

möjlighet att lära sig detta? Jag har blivit bemött av min läromästare med inställningen och 

attityden att de personer som är födda på Irland endast är dom som kan ta till sig denna 

folkmusikkultur till 100%. Något som stärks av det resultat som Rapuano (2001) kom fram 

till i sin studie. Rapuano menar att de musiker som är födda på Irland naturligt kan framföra 

folkmusiken genom sin etniska tillhörighet. Att tolka av detta är det relativt svårt för alla med 

annan etnisk bakgrund än irländsk att försöka sig på att anamma den irländska 

folkmusikkulturen, såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Det medför också att den 

irländska folkmusiken inte blir en musikgenre som är till för alla utan stänger ute hela 

folkgrupper från att bli en del av en musikalisk gemenskap. Ciaran Carson (1986) liknar 

begränsningarna för variationer och utsmyckning av låtar i den irländska folkmusiken med ett 

eget språk samt påtalar att den som talar språket bör vara medveten om dess grammatik och 

uppbyggnad. Vidare påpekar Carson att den irländska folkmusiktraditionen inkluderar många 

outtalade regler samt ifrågasätter inlärningsprocessen för detta språk och dessa regler. I denna 

studie har jag försökt mig på att anamma den irländska folkmusikens ornamentik. Jag har 

deltagit på sessions där de outtalade reglerna har spelat sin roll. Jag har suttit på föreläsningar 

där den irländska folkmusikkulturen har presenterats. Jag har försökt att ta till mig kunskaper 

genom att imitera, reflektera och öva. I resultatet för denna studie går det tydligt att både se 

och höra att jag har utvecklat kunskaper, breddat mig musikaliskt och approprierat delar av 

den irländska folkmusikkulturen. Detta i förhållande till min personliga utgångspunkt för 

studien. Att tolka av detta spelar det därmed ingen roll hur väl jag själv upplever att jag 

approprierat dessa kunskaper då jag ändå inte kommer att accepteras i en praxisgemenskap 

med irländska folkmusiker på grund av min etniska tillhörighet.  

5.1.3 Outtalade regler 

På de föreläsningar som jag deltagit vid under tiden för studien framkommer att outtalade 

regler existerar vid sessions. Däremot framkommer ingen mer ingående förklaring om vad 

och vilka reglerna gäller. Under rubriken 4.2.1 Loggbok presenteras två utdrag ur min 

loggbok som beskriver mina tankar kring att vara på och delta vid sessions. Carson (1986) 

belyser att sessions innefattar många outtalade regler mellan musikerna men presenterar inte 

heller någon mer ingående förklaring än så. Det första loggboksutdraget beskriver mig som 

rädd folkmusikwannabe som aktivt avstår från att delta vid en session just på grund av dessa 

regler. Eftersom de outtalade reglerna är just outtalade medför det en svårighet i att tolka 

läromästarens, i detta fallet de andra musikernas, inställning till detta. Det session som 

situationen beskriver är offentligt med musiker som inte ingår i min bekantskapskrets och 

som inte bjuder in mig till att vara med och spela. Det andra utdraget beskriver en mycket mer 

trygg situation med människor jag känner som inkluderar mig i gemenskapen på ett helt annat 

sätt. Dock påvisar det andra loggboksinlägget att en osäkerhet fortfarande finns kvar hos mig 

även då detta är i slutet av studien. Jag frågar mig själv om vissa låtar är accepterade på 

sessions exempelvis. En fråga som jag besvarar själv genom att luta mig tillbaka till min egen 

folkmusiktradition och jämföra de irländska folklåtarna med svenska folklåtar. Då jag 

tillbringat mer tid i praxisgemenskaper för den svenska folkmusiktraditionen vet jag att det 

även där finns vissa outtalade regler om exempelvis vilka låtar som är tabu att spela på 

spelmansstämmor. I första situationen sviker självkänslan mig vilket gör att jag inte deltar. I 

andra situationen deltar jag och känner en glädje över att få vara med, dock med en 

osäkerhetskänsla som fortfarande finns kvar. Båda dessa situationer kan ifrågasättas med om 

det beror på mig som individ eller om det beror på den praxisgemenskap jag befunnit mig i?  
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5.1.3 Improvisation och variation, två centrala begrepp 

I resultatet framkommer från ett loggboksutdrag att improvisationer och variationer i de 

irländska låtarna har varit en utmaning under tiden för studien. Mina reflektioner beskriver en 

känsla av att huvudet inte vill samarbeta med vänsterhandens fingrar samt en känsla av att 

fantasin för att skapa variationer inte finns hos mig ännu. Det framkommer att 

tillvägagångssättet för att lära mig detta från lärarens sida har varit att spela tillsammans med 

mig och göra variationer individuellt. Det har alltså inte varit ett mål att spela synkroniserat 

och likadant, utan att istället vänja hjärnan vid att det är accepterat att höra olika variationer 

av samma låt även när flera personer spelar samtidigt. Något som Fintan Vallely (2011) även 

belyser i den övergripande presentationen av irländsk ornamentik under rubriken 2.1.1. 

Vallely skriver att en irländsk musiker nästan aldrig spelar en låt på samma sätt flera gånger 

samt att två eller flera musiker nästan alltid spelar låtarna med olika variationer. Vallely 

belyser vidare att en irländsk låt i sin enkelhet mer agerar utgångspunkt till förmån för 

ornamentiken som tar så pass stor plats i den irländska folkmusiktraditionen. För att skapa ett 

nytt perspektiv på hela ovan nämnda lärandesituation kan detta jämförs med den svenska 

folkmusiktraditionens sätt att föra vidare låtar och traditionen i stort från en generation till en 

annan. Under rubriken 2.1.3 presenteras i korthet den svenska folkmusiktraditionens syn på 

ornamentik. Mats Berglund skriver (mailkonversation 2017-10-25) att processen med att 

tillsätta ornamentik till låtar i svensk folkmusik har varierat stort men att det funnits sedan 

senbarocken, samt att mästarläran har spelat en stor roll för vilken typ av ornament som den 

nya generationen, lärlingarna, har valt att appropriera. Precis som i irländsk folkmusik handlar 

ornamentiken i den svenska folkmusiken om att variera och utsmycka låtar. Detta menar 

Berglund och syftar vidare till att folkmusiker ofta tagit till sig sin tradition från sin 

instrumentlärare och mästare genom att de haft en tyst kunskap om ornamentik som de inte 

reflekterat över. Något som Berglund menar ska ha hjälpt lärlingarna i processen med att 

tillämpa mästarens förebildande samt hjälpt till i sin individuella musikaliska 

utvecklingsprocess. Rimligen är mästaren en påverkande faktor för vad lärlingen får möjlighet 

att appropriera för typ av kunskaper. Då mästarens värderingar, inställningar och val i 

allmänhet är en stor påverkan för lärlingens utveckling blir lärandeprocessen med variationer 

genom ornamentik inte en självklarhet för varje folkmusiker. Om mästaren väljer bort 

ornamentiken kommer lärlingen inte att presenteras för den kunskapen i en praxisgemenskap 

där enbart mästare och lärling deltar. Däremot finns chansen att lärlingen istället approprierar 

den kunskapen i en annan praxisgemenskap, exempelvis på en spelmansstämma eller på ett 

läger. Inom den irländska folkmusiktraditionen är ornamentiken onekligen en aktiv spelpraxis 

med många förgreningar. Den svenska folkmusiktraditionen verkar däremot inte ha en lika 

utarbetad struktur för olika ornament och variationer. Dock finns en lång tradition av att just 

variera melodiken, men inte på samma sätt och inte i lika stor utsträckning. Ponera att den 

svenska folkmusiktraditionen, min hemtradition, hade haft samma typ av utarbetade former 

för ornamentik och variation. Då hade denna studies resultat kunnat se annorlunda ut då 

yrkesidentiteten hade varit lättare att anamma. Detta eftersom variation och improvisation inte 

hade varit en lika stor utmaning då jag med stor sannolikhet blivit presenterad för det av min 

läromästare. Å andra sidan blir den svenska folkmusikens konstanta melodik med en tydlig 

ursprungsmelodi tillgänglig för fler musiker att appropriera vilket i sin tur skapar möjligheter 

till inkluderande och mångkulturella, musikaliska gemenskaper. 
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5.2 Arbetets betydelse 
För mig har denna studie framför allt hjälpt mig att utveckla nya kunskaper och speltekniska 

färdigheter på mitt instrument som jag kan ta med mig ut i mitt fortsatta yrkesliv som 

musiklärare och tillämpa i min undervisning. Studien har även berikat mitt förråd av repertoar 

samt lärt mig nya begrepp av ornamentik och sätt att variera låtar på vilket jag också kommer 

ta med mig ut i yrkeslivet. Något som andra musiklärare också kan dra nytta av då denna 

studie förklarar vad olika ornament innebär, hur de tillämpas och i vilka melodiska 

sammanhang. 

 

Då studien tagit plats på Irland har jag även fått möjligheten att uppleva hur det är att bo, leva, 

studera och socialisera i en annan miljö med en annan kultur. Något som varit nyttigt och 

lärorikt ur många aspekter. En för mig sådan aspekt är att ha fått en djupare förståelse för att 

alla människor är unika liksom deras sätt att vara och leva, deras inlärningsstilar och sätt att 

undervisa på, och att detta påverkar hur människors sociala samspel fungerar liksom ett 

samhälle i stort. Det har varit en riktig ögonöppnare som medfört att jag reflekterat över min 

egen personlighet och hur jag exempelvis agerar i undervisningssituationer. Jag vill påstå att 

jag aldrig har gjort och aldrig kommer att göra som min fiollärare gjort under denna studie. 

Att gå in i en undervisningssituation med samma typ av attityd som jag blivit bemött med 

under denna studie är inte en läraridentitet jag vill förlika mig med. Däremot har jag dragit 

nytta av denna erfarenhet på så sätt att jag har fått se och uppleva andra metoder för 

undervisning vilket utökar min verktygslåda för kommande arbetsliv. Både med metoder som 

kan användas samt sådana som kanske bör stanna på ett teoretiskt stadium och inte tillämpas i 

praktiken.  

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Detta arbete beskriver en del ur den irländska folkmusikkulturen. Mycket mer finns att 

utforska. Innan jag bestämde mig för att forska på den irländska folkmusikens ornamentik 

generellt funderade jag över en rad andra forskningsområden. Exempelvis skulle det vara 

intressant att gå vidare in på olika låttyper och deras melodiska uppbyggnader och 

karaktäristiska drag idag jämfört med hur det varit tidigare. Har dagens jigs och reels samma 

typ av tonförråd och struktur jämfört med för 100 år sedan? Det skulle också vara intressant 

att forska på hur pass dialektal ornamentiken är på Irland, samt om ornamentiken skiljer sig 

mellan vokal och instrumental folkmusik från samma områden? 

 

Ett annat forskningsämne som föll mig i tanken var att leta i arkiv efter vokala och 

instrumentala musiker och vokalister som inte fått så stor plats tidigare i den irländska 

folkmusikkulturen, och sedan använda denne persons inspelningar, notskrifter och andra 

förlagor som läromästare. Helt enkelt att försöka hitta en undangömd låtskatt och appropriera 

den för att kunna tillämpa den och återuppväcka musik från förr.  

 

För att vidga aspekterna på nya forskningsområden skulle det även vara intressant att göra 

samma typ av studie som denna fast på ett annat lands ornamentik som jag själv inte är van 

vid att höra och själv tillämpa ännu. Exempel på detta är folkmusik från Kina, Indien, Japan 

eller något annat asiatiskt land.  
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