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Sammanfattning  
Syftet	med	denna	studie	är	att	observera	mitt	 lärande	i	studerande	av	 irländsk	musik.	
Studiens	metod	är	att	genom	en	mästare,	lära	repertoar	som	förmedlar	stiltypiska	drag.	
Som	teoretisk	utgångspunkt	för	studien	har	det	sociokulturella	perspektivet	med	fokus	
på	mästarläran	 valts.	 Frågeställningarna	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 studien	 undersöker	
vilka	redskap	som	används	för	att	appropriera	den	irländska	musiken	och	vilka insikter 
och framsteg som gjorts i den irländska spelstilen under studiens gång.	Efter	analys	av	det	
under	processen	inhämtade	material	framkommer	i	resultatet	användning	av	både	ma-
teriella	 och	 teoretiska	 redskap	 som	 ofta	 samverkar.	 Vidare	 visar	 resultatet	 tecken	 på	
lärande	 inom	områdena	 tempo,	stråk	och	 förståelse	kring	musiken.	 I	diskussionen	 tas	
några	av	de	slutsatser	som	framkommit	 i	resultatet	upp	och	kopplas	till	den	 litteratur	
och	 forskning	 som	presenteras	 i	 arbetets	bakgrundskapitel.	Några	av	de	punkter	 som	
tas	 upp	 i	 diskussionen	 är	 hur	min	musikaliska	 identitet	 utvecklas,	 lärande	 i	 sessions,	
vilken	stil	jag	utvecklar	under	detta	arbete	och	vad	redskapen	har	för	betydelse.		
	
Nyckelord:	 irländsk	 traditionell	 musik,	 mästarlära,	 sociokulturellt	 perspektiv,	 stråke,	
kulturella	redskap,	praxisgemenskap.	
	
	
Abstract  
This	 study’s	 purpose	 is	 to	 observe	 the	 learning	 process	 of	 studying	 Irish	 traditional	
music.	 The	method	 used	 in	 the	 study,	 is	 to	 learn	 repertoire	mediating	 the	 Irish	 style	
from	 a	 master	 in	 the	 tradition.	 As	 a	 theoretical	 basis	 for	 the	 study	 a	 socio-cultural	
perspective	with	 a	 focus	 on	master-learning	 is	 used.	 	 The	 study	 is	 based	 on	 research	
questions	 investigating	 how	 tools	 are	 used	 to	 learn	 the	 Irish	 style	 and	 how	 learning	
becomes	visible	and	changes	during	the	process.	After	analysing	the	material,	collected	
during	the	process,	the	results	show	the	use	of	both	material	and	theoretical	tools	which	
often	 cooperate.	 Furthermore,	 the	 results	 show,	 how	 learning	 is	 achieved	 in	 the	
categories:	 tempo,	bowing	and	understanding	of	 the	music.	 In	 the	discussion	 some	of	
the	conclusions,	appearing	in	the	result,	are	brought	up	and	connected	to	literature	and	
research	presented	in	the	studies	background	chapter.	Some	of	the	topics	discussed	are	
how	my	musical	identity	develops,	how	learning	takes	place	in	sessions,	how	my	style	is	
affected	during	the	study	and	what	impact	the	tools	have	on	learning.		
	
Keywords:	 Irish	 traditional	 music,	 master-learning,	 socio-cultural	 perspective,	 bow,	
cultural	tools,	practice	community.	
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1 Inledning  
 
I detta kapitel presenteras först en inledande text där bakgrunden och intresset för arbetet be-
skrivs. Ur presentationen av arbetet framträder sedan problemområdet som jag har för avsikt 
att undersöka. Första kapitlet avslutas sedan med arbetets syfte och de forskningsfrågor som 
stödjer detta.  
 

1.1 Inledande text 
Under det tredje året av lärarutbildningen finns det möjlighet att göra ett utbytes år. För mig 
kändes detta som en fantastik möjlighet att uppleva en annan kultur, göra nya erfarenheter 
och inte minst få ta del av ett annat lands musiktradition. Ända sedan jag började spela folk-
musik vid 14 års ålder har det inte bara funnits ett intresse för den svenska folkmusik utan 
också folkmusik från andra länder, däribland den irländska musiken. Efter gymnasiet fick jag 
möjlighet att gå en halvårs kurs i irländsk folkmusik och sedan dess har denna musik funnits 
med i min repertoar. När jag under det gångna år fick möjligheten att studera ett år på Irland 
var det ett självklart val för att fördjupa detta intresse.  
Ett år vid ett musikerprogram på Irland innebär att jag ska ta mig an en ny musikstil som på 
många sätt skiljer sig från den svenska folkmusiken som är mitt huvudämne. Detta är vad 
som ledde fram till det problemområde som är centralt i mitt arbete. Nämligen att hitta verk-
tyg för att tillägna mig den irländska speltekniken som på många sätt skiljer sig från den 
svenska folkmusiken.  
 
Förutom tonalitet, som är liknande i svensk och irländsk musik, finns det mycket som skiljer 
sig, exempelvis repertoar, taktarter, ornament, rytm, teknik. I denna studie kommer jag un-
dersöka flera av skillnaderna och tillägna mig dessa.  
Som lärare och som musiker kommer resultatet av denna studie göra nytta för att uttrycka och 
konkret kunna förklara likheter och skillnader mellan svensk och irländsk musik. En viktig 
skillnad att undersöka är stråken, som med undantag från tonerna, uttrycker det mesta av den 
musikaliska stilen. Att bli medveten om hur stråken används är därför väldigt intressant.  
 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
En musikstil innehåller i tillägg till toninnehållet och repertoaren ett visst sätt att uttrycka 
musiken. Detta gör, menar Vallely (2011), att musiken utmärker sig som musik från en viss 
musiker, från en region, från ett land eller en viss epok. Genom mina studier i svensk folkmu-
sik är det främst den stråkföring, betoning, rytm och det som tillhör att uttrycka svensk folk-
musik som jag genom åren har approprierat. Irländsk musik är väldigt knutet till att förmedla 
en tydlig rytm, även ornamenten är för det mesta rytmiska utsmyckningar som dels görs med 
toner och dels med stråken. För att få musiken att låta just irländsk vill jag hitta vad som är de 
typiska stildragen. Jag vill ta reda på om det finns några genomgående mönster i hur tonerna 
binds ihop. Finns det sätt att använda stråken som gör det lättare och ger ett bättre flyt i den 
ofta väldigt snabba repertoaren? Ornamenten är också en viktig del i att den irländska musi-
ken låter som den gör. Det finns alltså många parametrar att undersöka i den irländska musi-
ken. För att göra detta kommer det krävas redskap för inlärningen. Vilka redskap som an-
vänds och hur inlärningen går till blir därför grunden för studien.  
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Studien kan bidra till att visa och beskriva hur den irländska musiken kan läras av någon men 
en icke irländsk bakgrund. Jag hoppas kunna förstå vad som krävs för att skapa ett irländskt 
uttryck och även kunna konkretisera detta till andras fördel.  
 
Syftet med studien är att synliggöra min läroprocess inom den irländska folkmusiktradition-
en. 
 
Forskningsfrågor: 

- Vilka redskap använder jag mig av för att lära stiltypiska drag inom den irländska mu-
sikens? 

- Vilka insikter och vilka framsteg har jag gjort i den irländska spelstilen under studiens 
gång? 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras litteratur och forskning som är relevant för denna studie. Bakgrun-
den förklarar termer och begrepp som är viktiga för att förstå studiens resultat och diskussion. 
Först presenteras den irländska musiken och sedan följer en förklaring av det teoretiska per-
spektiv som valts för studien. 

2.1 Områdesorientering och forskning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera en överblick av den irländska folkmusiken och där-
med förklara begrepp som påverkar spelstilen. Dels kommer jag förklara begreppet stil vilket 
gör att vi hör att musiken kommer från ett särskilt område. Jag kommer att titta på kompo-
nenter av begreppet stil som skiljer sig från svensk folkmusik och därmed förklarar vad som 
är stiltypiskt för irländsk musik. För att visa min musikaliska utgångspunkt kommer jag att 
visa på vissa stilmässiga skillnader till svensk folkmusik. Avslutningsvis tas aspekten av att 
vara ny i den irländska traditionen upp.  

2.1.1 Stråken 
Från min lärare Siobhan Peoples fick jag höra att de flesta musiker på Irland hittar sitt eget 
sätt att använda stråken när det gäller bindningar och teknik. I slutändan liknar dessa sätt 
varandra men det finns ingen allmängiltig förklaring för hur det ska göras, vilket har gjort det 
svårt att hitta litteratur för området. Däremot har jag hittat några arbeten som studerar ir-
ländska musikers spel där även stråken presenteras.  
 
Stråken är det som enlig Vallely (2011) har störst inverkan på stilen i fiolspel. Detta under-
stödjer även Sheila Randles (1998) i sin masteruppsats där hon studerar den irländska musi-
kern Connie O’Connells fiolspel. I uppsatsen beskrivs alla sidor av hans fiolspel och även hur 
det är att vara hans lärling. För mitt arbete blir den del där O’Connells användning av stråken 
beskrivs intressant. I arbetet visas en del transkriptioner som visar hur stråkbindningarna görs 
och hur detta påverkar rytmen, svänget och flödet i musiken. Författaren berättar på vilket 
sätt O’Connells spel är typiskt för särskilda områden på Irland. Randles menar vidare att strå-
ken är den mest svårförstådda delen av irländsk folkmusik. Då hon även har bakgrund i den 
klassiska musiken påvisar hon att grupperingen av toner i ett stråk i den klassiska musiken är 
mycket mer regelbundna än i den irländska musiken där den är ytterst oregelbundna. Därav 
menar Randles att för att kunna spela fullt ut traditionellt måste en musiker utveckla sin egen 
stråkstil och kunna lita på sitt gehör. Som elev till en irländsk musiker uppmärksammar hon 
att det tar tid och krävs mycket exponering för musiken innan det går att lita på den egna 
förmågan att höra vad som är rätt. Randles menar även att man först måste lära sig en ir-
ländsk musikers stråk innan ett eget gehör för detta utvecklas.  
 
Slottow (2007) studerar i sin forskningsstudie Eileen Ivers fiolspel med fokus på hennes or-
namentik. Författaren presenterar de olika ornament som används i irländsk musik, visar i 
transkriptioner hur Ivers spelar ornamenten, hur de kan varieras och hur de sätts i kontext till 
låtar. Slottow kommer fram till en slutsats som pekar på vikten av stråktekniken i ornamen-
ten. Ornamenten fungerar som effekter i melodin som Ivers även kunde göra utan att faktiskt 
spela ornamenten utan bara använda stråkens möjligheter. Med detta menar Slottow på att 
stråken är hela grunden i ornamentik; om inte snabbhet, tyng och lätthet finns som tekniska 
förutsättningar tappar ornamenten sin funktion. Ornamenten kräver en viss dynamik, tyngd 
och attack i stråken och bestämda stråkbindningar för att de ska fungera.  
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2.1.2 Stil  
Stil är det Vallely (2011), i uppslagsverket The companion to Irish traditional music, förkla-
rar som sättet en musiker spelar på som särskiljer denne från en annan. Förutom att musiker 
har olika stil menar han också att det större perspektivet på stil är att det skiljer musik från 
olika områden eller länder åt. Irland delas grovt in i fyra regioner som har sina särskilda sti-
lar. Vad som gör att de skiljer sig åt beror enligt Vallely exempelvis på användning av olika 
ornament, hur tonerna binds samman och vilken repertoar som spelas.  
Niall Keegan (2010) skriver i sitt arbete om parametrar av stil i irländsk musik att stil är det 
som avgör vilket geografiskt område musiken kommer ifrån. Begreppet stil delas sedan av 
Keegan upp i olika komponenter som är verktyg för att kunna analysera stilen. Några av 
dessa kategorier, som är relevanta för arbetet, presenteras nedan.  
 
2.1.2.1 Ornament 
Vallely (2011) förklarar ornament som dekorationer av melodin vilken ger denne mer detaljer 
och variation. En låt spelas nästan aldrig likadant av samma musiker utan ändras varje varv 
med ornament och variationer. Nedan kommer presenteras några av de ornament som har 
upplevts mest förekommande på fiol: 
 
Grace note beskrivs av Vallely (2011) som ornament som används för att bidra med färg till 
melodin. Beroende på hur de spelas kan de antingen uppfattas som rytmiska eller melodiska 
inslag i melodin. Genom att de inte har en bestämd rytmisk plats eller längd under fjärdedelen 
noteras de som en överstruken åttondel i mindre storlek. Under termen grace notes ingår cut 
eller tip och rolls.  
Figur 1     Figur 2 

Cut eller tip benämns enligt Vallely (2011) en kort ton som läggs 
till över eller under meloditonen. Cut kallas ornamentet där tonen 
läggs till över meloditonen och tip när det läggs till under.  

Figur 3 
Long roll består av fem toner som binds samman i ett stråk. Även om figuren 
visar tonerna som lika långa förklarar Slottow (2007) att längden av melodito-
nerna kan varieras. Exempelvis menar författaren att den första tonen ofta hålls 
ut längre vilket gör resten av tonerna kortare.  

Figur 4 
Short roll menar Vallely (2011) är nästan det samma som en long roll, det som 
skiljer dem åt är att detta ornament inte börjar med meloditonen.  
 

Figur 5  
En triplet består av tre toner uppåt eller neråt, legato eller stackato. Om en tri-
plett spelas stackato börjas ornamentet enligt Slottow (2007) oftast med ett ned-
stråk som följs av ett uppstråk, sista tonen är ett nedstråk som binds över till 
nästa meloditon (stråk-mönster fig.6). Detta är dock inget allmängiltigt utan kan 
göras olika beroende på personlig och regional stil menar författaren.  

Figur 6 
Treble är, i likhet med ovan presenterat ornament, tre korta toner under längden 
av en fjärdedel. I motsats till en triplett förblir alla tre toner på samma tonhöjd 
och blir därmed enbart en rytmisk effekt. Ornamentet artikuleras med stråken i 
en snabb rörelse som kommer från handleden eller armbågen (Slottow, 2007).  
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2.1.2.2 Artikulation 
Artikulation görs på fiolen enligt Keegan (2010) genom att byta riktning på stråken. Hur arti-
kulerad musiken är skiljer sig mellan olika delar av Irland. I den norra delen Donegal är den 
typiska spelstilen väldigt artikulerad, alltså många stråkvändningar. I andra delar av Irland 
binds tonerna ihop i högre grad vilket, enligt Keegan resulterar i en helt annan artikulation.  
 
Randles (1998) har studerat stråkrytmen i en irländsk musikers stråkstil och visar på bind-
ningen av olika många toner per stråk resulterar i komplicerade och framförallt väldigt syn-
koperade stråkrytmer. Nedan ses ett exempel på de transkriptioner Randles har gjort på stråk-
rytmen.  
 

 
Vad som kan ses här och också i många andra av Randles (1998) transkriptioner är bindning-
en över taktstreck. Att binda över det sista halva slaget till nästa takt fungerar enligt henne 
som en slags propeller som driver låten fram. Detta sätt att spela ger musiken en riktning och 
ett flyt som är typisk för områdena Clare, Sliabh Luachra och Sligo (Randles 1998, s. 120).  
 
2.1.2.5 Variation  
Variationer är ett viktigt inslag i den irländska traditionen. Som tidigare nämnt menar Vallely 
(2011) att en låt aldrig spelas på samma sätt två gånger. Med den variation som skapas hålls 
intresset uppe även om samma låt spelas flera gånger. Variationerna vävs in i grundmelodin 
och ger den olika uttryck. Keegan (2010) menar att variationer kan definieras antingen som 
improvisation eller komposition. Detta kommer helt an på musikern, aningen har musikern 
sina bestämda variationer för en bestämd låt som då är ”komponerade” över grundmelodin. 
En musiker kan också improvisera dessa variationer i stunden. Keegan delar vidare in variat-
ioner i fyra kategorier: rytmisk variation, harmonisk variation, melodisk variation och variat-
ion av frasering. Dessa kategorier ska dock inte särskiljas eftersom de i realiteten används 
samtidigt. Användning av ornament som variation skulle exempelvis kunna falla både under 
kategorien melodisk och rytmisk variation. Att göra melodiska variationer kan i vissa fall 
inbegripa alla kategorier på samma gång.  
 
Hur en musiker använder sig av variationer är enligt Keegan (2010) i hög grad en stilistisk 
fråga. Det finns en stor frihet i utformandet av variationer samtidigt som det också finns väl-
digt regionala drag i hur variationerna görs. Inom regionen finns det ett gemensamt drag och 
samtidigt utrymme att skapa sig en stil och identitet genom användandet av variationer.  

2.1.4 Skillnader till svensk folkmusik 
I Sven Ahlbäcks (1995) presentation av karakteristiska egenskaper för låttyper i svensk folk-
musiktradition undersöks noggrant de rytmiska och metriska värdena i olika låttyper. Vad 
som också syns tydligt i de noggrant transkriberade låtarna är stråk-mönster. Vad som är iö-
gonfallande i relation till den irländska musiken är hur det oftast binds inom slaget. Det finns 
olika varianter av vilka toner som binds ihop; exempelvis de två första eller de två sista sex-
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tondelarna i en grupp om fyra. Det viktiga är att bindningarna i huvudsak är inom slaget me-
dan bindningarna i den irländska traditionen oftast är mellan slagen och över taktstreck. 
 
Medan den irländska musiken är rytmiskt väldigt symmetrisk, allt är delbart med två 
(Siobhan Peoples Lektion 7/2-19), finns i den svenska musiken många osymmetriska polskor. 
Polskan går först och främst i tretakt men inom denna tretakt berättar Sven Ahlbäck (1995) 
att slagen kan fördelas ojämnt beroende på vilken polska det är. Detta skapar ett helt annat 
sväng än den irländska musikens konstanta rytmiska driv.  

2.1.5 Att vara ny i irländsk musik 
En parameter som blir betydande för detta arbete är att jag har bakgrund i en annan tradition 
än den irländska. Att vara ny i den irländska traditionella musiken innebär vissa utmaningar 
som också inverkar på lärandet. Forskning som studerar främmade musiker i irländsk tradit-
ion och även att lära sig som ny i traditionen kan därför vara relevant.  
 
Rapuando (2001) observerar tre olika sessions med irländsk traditionell musik för att under-
söka hur icke-irländska musiker blir en del av session sammanhanget. Genom detta hoppas 
författaren kunna förstå hur identiteter skapas i musiken inom ett irländskt sammanhang. Ra-
puando och flera med henne menar att musiker från andra länder inte kan bli irländska på 
samma sätt som musiker uppvuxna i den irländska kulturen. Detta kan enligt författaren bero 
på att personen i fråga inte tillåts delta eller inte på alla plan kan förbinda sig med kulturen. 
Genom att delta i sessions, som är en lättillgänglig, offentlig och viktig del i irländsk kultur, 
ges dock en möjlighet att skapa sig en identitet inom den irländska musiken.  
 
Evelina Höglund (2018) har bakgrund i den svenska folkmusiken och undersöker i sitt arbete, 
en Irländsk Folkmusikwannabe, inlärningen av irländska ornament. Hon analyserar sitt lä-
rande utifrån ett sociokulturellt och mästarlära perspektiv. I arbetet presenteras en bakgrund 
för de irländska ornamenten, hur de spelas och vad de har för funktion. I resultatet presente-
ras sedan vilka redskap som varit till hjälp i lärandet. Höglund presenterar många olika sam-
manhang där inlärning kan ha skett även utanför övningsrummet. Hon tar även i sitt arbete 
upplevt hur det har varit att komma in i en ny musikkultur och vilka svårigheter eller lärdo-
mar detta har medfört. Bemötandet hon har fått från lärare och på sessions menar hon kan 
påverkas av hennes bakgrund, vilket kan bli till nackdel när denna praxisgemenskap är ett 
stort utrymme för lärande.  

2.2 Teoretiskt perspektiv 
I denna studie har jag valt att utgå från det sociokulturella perspektivet och mästarläran. Per-
spektivet passar väl eftersom studierna har skett i det kulturella sammanhang som musiken 
tillhör. Utöver studier och undervisning i den irländska traditionella musiken har jag också 
spelat med musiker och gått på sessions flera gånger i veckan. Sessions brukar enligt Vallely 
(2011) äga rum på pubar och är en sammankomst av musiker som musicerar tillsammans. 
Trots att det kan verka som ett tillsynes oorganiserat event finns det vissa outtalade regler 
som är premisser för att spela med och delta i det sociala och kulturella sammanhanget. Detta 
har gett möjlighet att höra mängder av låtar, spela, försöka hänga på, lära känna människor 
och helt enkelt vara en del i denna kulturella tradition. Det sociokulturella perspektivet riktar 
sig, enligt Säljö (2018), till lärande i det sociala sammanhang man befinner sig i och passar 
därför bra till detta arbete där jag lär mig irländsk musik på Irland. Mästarläran har i folkmu-
siktraditionen alltid varit ett centralt undervisningssätt. Också i min process har jag noggrant 
iakttagit, lärt mig och härmat den lärare jag har haft på Irland.  
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2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet tar enligt Säljö (2018) avstamp i Lev Semenovich Vygotskijs 
tankar om lärande. Vygotskij växte upp i Ryssland under en sträng Sovjetisk regim. Detta 
innebär en stor begränsning i att få uttrycka åsikter som inte överensstämde med de politiskt 
godkända. När Vygotskij kritiserade de för närvarande psykologiska förklaringarna på lä-
rande och utveckling som hade sitt ursprung i behaviorismen var detta inte populärt. Säljö 
beskriver Vygotskijs syn på lärande som ett deltagande i en kulturell kontext där människan 
samspelar och lär sig genom användning av olika redskap. Det finns enligt Vygotskijs teori 
två kategorier av redskap: språkliga och materiella. De språkliga verktygen innefattar språk, 
symboler, tecken och så vidare. Allt det vi har satt ord och förklaringar på för att på så sätt 
lättare kunna kommunicera med varandra eller förklara saker för oss själva. De materiella 
redskapen är alla fysiska föremål som människan har skapat och använder sig av. Redskapen 
utvecklas hela tiden i takt med historien. När samhället utvecklas, utvecklas också det red-
skap vi använder för att förstå och leva i samhället. Även om det går att skilja på språkliga 
och materiella verktyg menar Säljö att det är kanske är mer relevant att använda begreppet 
kulturella redskap eftersom de i de i praktiken för det mesta samverkar. Ett notblad innehåller 
exempelvis symboler som tillhör de språkliga redskapen medan pappret i sig självt är ett ma-
teriellt redskap.  
 
Säljö (2018) menar att de kulturella redskapen förmedlar en innebörd om hur de ska används 
för att vi ska kunna dra nytta av deras funktion. Denna kunskap som redskapen förmedlar 
benämns inom det sociokulturella perspektivet som mediering. Redskapen medierar en viss 
kunskap till oss och vi kan sedan lära oss denna kunskap. Kopplat till detta presenterar Säljö 
ytterligare ett viktigt begrepp, nämligen apropriering. Apropriering är den process som sker 
när vi lär oss vad redskapen medierar. För att knyta begreppet till detta arbete kan det förkla-
ras som att jag studerar min appropriering av irländsk traditionell musik. Approprieringspro-
cessen kan ske på olika plan. Å ena siden sker det ständigt i vardagen genom att utsättas för 
en kultur. För någon som växer upp i den irländska kulturen eller när jag deltar i sessions sker 
automatiskt ett lärande, appropriering, av musiken. Å andra sidan finns det teorin bakom mu-
siken, ackord, begrepp och så vidare som jag inte nödvändigtvis utsätts för i vardagen. Här 
menar Vygotskij att skolan eller en lärare behövs för att hjälpa eleven att begreppsliggöra och 
förstå världen och det blir därmed ett mer institutionaliserat lärande. 
 
Vygotskij tar inspiration av Piaget som också undvek en dualistisk syn på språk och tanke. 
Piaget menade enligt Säljö (2018) att tanken utvecklade språket. Detta skiljer sig dock mot 
Vygotskijs teori, då han ser dem som företeelser som påverkar varandra. Kommunikationen 
mellan människor där språket används utvecklar tänkandet hos människor. Detta blir också ur 
ett musikaliskt perspektiv intressant om man ser det musikaliska uttrycket som ett språk. Till 
vilken grad är det tanken och förståelsen för musik som ger uttryck och till vilken grad är det 
musiken och samspel som ger förståelse för musik? Eller går det bara att säga att det existerar 
ihop och ständigt samverkar? 
 
2.2.2 Mästarlära 
Mästarläran har enligt Nielsen och Kvale (2000) sitt ursprung i den europeiska hantverkstrad-
itionen där läran baseras på förhållandet mellan en mästare och lärling. Det författarna be-
nämner som praxisgemenskap är vad Säljö (2018) förklarar som den vardagliga approprie-
ringen.  
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Mästarläran representerar en form av lärandet som inte bygger på en åtskillnad 
mellan lärande och användandet av det lärda. […] Lärandet är inlagrat i en given 
social praxis, och det är betingat av lärlingens deltagande i denna praxis. (Nielsen 
& Kvale, 2000, s.34) 

 
Lärandet bygger på en social organisation där deltagandet ger lärdom. Vare sig det är en for-
mell eller informell lärandesituation skriver Nielsen och Kvale att lärandet alltid går ut på att 
lära sig av de som har mer kunskap inom området: ”…möjlighet att observera och imitera det 
arbete mästaren, gesällerna och de andra lärlingarna utför” (Nielsen & Kvale, 2000, s.29).  
 
Nielsen och Kvale (2000) presenterar den individcentrerade och decentrerade mästarläran.  I 
denna studie har båda formerna varit relevanta. Den individcentrerade baserar sig på förhål-
landet mellan en mästare och en lärling där mästaren ansvarar för att inviga lärlingen i prakti-
ken i fråga. Lärlingen lärs inte bara in i praktiken genom imitation av mästaren utan ska ta in 
hela förhållningssättet till yrket genom sin mästare. Ett begrepp som Nielsen och Kvale an-
vänder för att beskriva interaktionen mellan mästare och lärling i lärprocessen är ”ställnings-
byggande” eller scaffolding. Detta beskriver lärarens sätt att ingripa och stötta eleven för att 
nå än inte fullt utvecklade färdigheter. Mästaren hjälper lärlingen i området mellan det eleven 
kan och det den ännu inte bemästrar. Detta är vad det sociokulturella perspektivet benämner 
som den optimala utvecklingszonen. I takt med att färdigheten utvecklas kan mästaren låta 
lärlingen jobba mer och mer självständigt. Med en decentrerad utgångspunkt menar Nielsen 
och Kvale att det är praxisgemenskapen som styr lärlingens lärande. Ett deltagande i en större 
organisation där lärandet inte är centrerat kring mästaren, är vad som enligt denna synvinkel 
främjar lärandet i den reella världen. Nielsen och Kvale understryker detta med meningen: ”I 
det sammanhanget är det viktigt att se lärande som en integrerad del av en skapande social 
praxis i den levda världen” (s.33).  
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel presenteras de metoder som ansetts relevanta för att dokumentera studien. 
Detta följs av hur studien har lagts upp, vad jag har valt att dokumentera och hur. För att ana-
lysera och bearbeta det dokumenterade material har jag använt metoder som också presente-
ras i detta kapitel. Avslutningsvis lyfts etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet.  

3.1 Beskrivning och motivering av metod/er 
Under denna rubrik beskrivs de metoder som använts för att samla material till arbetet. För 
mig har det varit lämpligt att använda videoobservation för att, med ett sociokulturellt per-
spektiv, kunna analysera vilka redskap som används. Förutom detta har jag även skrivit logg-
bok med syfte att dokumentera vad övningspasset bestod av och skriva ner insikter och tan-
kar. Vidare har jag även använt ljudinspelning för att lätt kunna jämföra samma låt från olika 
övningspass.  

3.1.1 Video- och ljudinspelning 
Björndal (2005) menar att videoinspelning kan ge en spegling av händelsen där ögonblicket, 
som annars hade glömts eller inte ens observerats, fångas. I en övningssituation ligger kon-
centrationen på att spela rätt toner och det näst intill omöjligt att observera sig själv utifrån. 
Björndal presenterar två huvudsakliga fördelar med ljud- och videoinspelning. Dels att det 
täcker upp för vårt begränsade minne, allt finns kvar och det går även att spola fram och till-
baka. Vidare ger oss denna lagring av information möjlighet att hela tiden upptäcka nya de-
taljer och i efterhand observera situationen från olika perspektiv. En annan aspekt som just i 
detta arbete är till stor nytta är den spegling Björndal beskriver att man kan få av sig själv. 
Jag kan se mig själv utifrån och jämföra detta med förebilden som också ofta är videoinspe-
lad.  
 
Även om ljud- och videoinspelning är et mycket användbart redskap menar Björndal (2005) 
att det är viktigt att vara medveten om de brister som finns. Björndal presenterar två huvud-
sakliga begränsningar som detta redskap medför. Kamerans eller ljudinspelarens placering i 
rummet ger oss ett visst perspektiv och inte en kopia av verkligheten. Bara en viss vinkel 
kommer finnas med om det inte filmas från flera håll vilket i sin tur också skulle kunna på-
verka situationen negativt. Även om hörsel och synsinnet kanske är våra viktigaste sinnen, 
utesluts andra sinnen som kan ha en inverkan på den reella situationen ur den videoinspelade 
återspeglingen av situationen. Det andra problemet menar Björndal är teknikens begränsning-
ar. Beroende på kvalitet av ljud- och videoinspelning hörs eller syns saker på ett annat sätt än 
de gjorde i verkligheten. Ytterligare en aspekt som är viktig att ta i beaktning enligt Björndal 
är hur den filmade, alltså jag i detta arbete, påverkas av att bli filmad. Kommer jag ändra mitt 
spel när inspelningen sätts igång? Det är lätt att plötsligen bli nervös, spänna sig eller få ett 
annat fokus än vid vanlig övning.  

3.1.2 Loggbok 
Loggboken ger enligt Björndal (2005) helt andra kvalitéer än videoinspelning. I motsats till 
videoinspelning som fångar händelser ger loggboken möjlighet till reflektion och en inre dia-
log som leder till medvetenhet om sitt lärande. De tankar som kommer upp i ett övningspass 
fångas inte på video eller ljudinspelning och loggbok är därför ett effektivt sätt att komma 
ihåg detta. Björndal beskriver olika typer av loggböcker där strukturen kommer leda till olika 
resultat.  
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I detta arbete har vad Björndal (2005) benämner som en strukturerad loggbok använts. En 
struktur som kan användas för denna typ av loggbok är exempelvis en beskrivning av situat-
ionen som efterföljs av en reflektion och tolkning av det som hänt. Ytterligare en typ av 
loggbok som liknar detta arbetets dokumentation är konfluent loggbok. Denna skrivs enligt 
Björndal utifrån tre ingångar som i detta fall har varit: Vad hände? Vad lärde jag mig? Hur 
lärde jag mig det? Detta ger medvetenhet om innehållet och reflektion över lärandeprocessen. 
Syftet i detta arbete är att synliggöra min lärandeprocess, därav är denna form av loggbok 
ytterst relevant.  

3.2 Design av studien 
I detta avsnitt kommer studiens design beskrivas. Först motiveras valet av det gestaltande 
projektet. Detta följs av val av dokumenterade situationer för projektet och genomförande av 
dessa. Sedan presenteras hur dokumentationerna har bearbetats och slutligen, etiska övervä-
ganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet.  

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Projektet som valts är att titta på inlärningsprocessen vid inlärning av irländsk traditionell 
musik. Med detta som utgångspunkt valdes ett sociokulturellt perspektiv med fokus på mäs-
tarlära. Detta innebär att jag har valt en förebild eller en mästare, vilket har varit min fiollä-
rare Eileen O’Brien. Inlärningsprocessen består mycket i att härma och planka mästaren. In-
lärning har också bestått i att enligt det sociokulturella perspektivet, vistas i en social kontext, 
där jag har approprierat kulturen från både min lärare och från studenter och musiker genom 
att delta i sessions. Session spelas ofta i högljudda pubmiljöer och för att musikerna ska höra 
varandra och musiken ge mening till de som lyssnar är en gemensam rytm det absolut viktig-
aste. Ett tydligt värde i musiken är inte bara ett högt tempo utan framförallt att det finns ett 
stadigt rytmiskt driv.  
 
Att välja detta projekt föll sig naturligt på grund av det föreliggande utbytes år på Irland. Att 
välja ett projekt som hängde ihop med utbytet har gett möjlighet att ytterliga fördjupa och 
analysera den musik jag åkte dit för att lära. Jag valde att utgå från de instrumentallektioner 
som ingick i studien och med dessa som utgångspunkt själv titta mer noggrant på stil och 
teknik i musiken. På lektionen gavs möjligheten att ställa frågor, relevanta till ämnet, samla 
repertoar som passade för studien och ha en förebild som är hemma i traditionen. Jag valde 
att filma min lärare för att sedan kunna titta på stråkbindningar, vart på stråken det spelas 
mest, tonbildning, tempo, uttryck och så vidare.  
 
Projektet genomfördes från och med vecka 38 till och med vecka 49 under hösten 2018. Un-
der 11 veckor övade jag ungefär en timme, två gånger i veckan. Övningen bestod i att planka 
låtar från en videoinspelning av min lärare. Utifrån låtarna hittades övningar och stråkbind-
ningarna kunde analyseras.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
I studien har tre olika dokumentationsmetoder använts: loggbok, inspelning och video. Alla 
dessa dokumentationsformer har använts för att dokumentera det som hänt i övningsrummet. 
Loggbok har förts vid varje övningstillfälle för att skapa en överblick av vad som gjordes och 
för att samla tankar och idéer om projektet: vad jag kom fram till och vad jag ville fortsätta 
att undersöka. Loggboken utformades som en slags överblick över vad som gjorts, hur det 
gjorts och vilka tankar som uppstått i samband men övningen. Genom att skriva varje öv-
ningspass finns ett samlat dokument i kronologisk ordning. I loggboken har det även vid 
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vissa tillfällen förekommit dokumentationer av situationer som utspelade sig utanför övnings-
rummet, exempelvis enskild lektion eller en session, då något upplevts relevant till detta ar-
bete. 
 
Ljudinspelningar gjordes under varje övningstillfälle vilket ger dokumentation i början, mit-
ten och slutet av inlärningsprocessen av en låt.  
Videoinspelningen syftar dels till att återge vilka metoder och redskap som använts under 
övningspassen och dels till att iaktta stråk-rörelser. I dessa videoinspelningar kan det sedan 
förhoppningsvis ses en progression och möjlighet till jämförelse med ”mästaren”.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Loggboken skrevs i de flesta fall i slutet av övningspasset för att sammanfatta vad som gjorts 
och skriva ner de tankar som uppkommit. Ibland skrevs det även under övningspasset för att 
inte glömma bort tankar, idéer eller insikter. Skrivandet tog ofta runt 5–10 minuter i loggbo-
ken som skrevs för hand. I skrivandet fokuserades på tre olika rubriker. Första delen var en 
sammanfattning av vad som gjordes, ofta i punktform. Under nästa rubrik beskrevs genomfö-
randet med de verktyg som användes och hur övningarna lades upp. Den sista rubriken gav 
utrymme för lite friare innehåll. Vid vissa tillfällen skrivs det om vad som lärts eller insikter 
som uppstått under övningspasset. Andra tillfällen är det mer idéer om vad som ska göras 
nästa gång, vad jag vill följa upp eller vad jag känner skulle tillföra något till projektet.  
 
Ljudinspelningar har oftast gjorts i slutet av övningspasset på min telefon. Inspelningarna är 
ofta inte mer än två till tre minuter och innehåller två eller tre genomspelningar av låten. Ef-
tersom telefonen användes som verktyg för att spela upp video, metronom eller göra inspel-
ningar gjordes videoinspelningarna på datorn. Jag videofilmade inte hela övningspass utan 
klipp på 15–20 minuter. Dessa spelades in under olika delar av övningspasset, i början för att 
få med uppvärmning, i mitten för att på med plankning eller i slutet. Inspelningen genomför-
des antingen sittandes eller stående med det huvudsakliga fokuset att se stråk-rörelser och de 
verktyg som användes. Materialet från ljud- och videoinspelningar samlades på Google drive 
och sorterades i kronologisk ordning.  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Det dokumenterade materialet från studien bestod av: loggbok och ljud- och videoinspelning-
ar. Det första steget för att komma fram till ett resultat var att läsa igenom loggboken och titta 
och lyssna igenom inspelningarna utan något särskilt fokus. Jag antecknade intressanta punk-
ter medan jag gick igenom materialet. Utifrån anteckningarna kunde intressanta teman och 
kategorier börja urskiljas. Genom detta uppstod en uppfattning om vad, även med tanke på 
syfte och frågeställningar kunde fungera som rubriker i resultatet. Studiens två forskningsfrå-
gor användes som huvudteman till resultatet. De underrubriker som togs fram genom att läsa 
dokumenterat material, användes för att sedan göra en mer noggrann analys. Underrubrikerna 
representerar olika delar av inlärningsprocessen. Med hjälp av detta gjordes en tabell där jag 
fyllde i vilka redskap som användes i de olika delarna av processen.  
 

Plankning	 Övning	 Analys	
Iphone	(videoinspelning)	 Iphone	(metronom,	inspelning)	 Penna	notpapper	

Instrument	(fiol,	stråke)	 Instrument		 Instrument	

Spegel	 Skalor	 Teoretiska	 redskap	 (notgruppe-
ringar,	synkoper,	bindningar)	
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Studiens andra frågeställning ligger till grund för resultatets andra rubrik, nämligen om jag 
ser framsteg i lärandet kring irländsk musik. Med detta menas båda det speltekniska och för-
ståelsen kring musiken och övningen. Genom att se igenom materialet kom jag fram till några 
kategorier där lärande syntes. För att komma fram till ett resultat gjordes även här en tabell i 
stil med ovanstående. Jag lyssnade igenom inspelningarna och fokuserade på hur tempot och 
stråken ändrades under tidens gång. För varje inspelning skrev jag kort ner tankar och hur det 
hade förändrats i relation till den förra inspelningen. För att se hur förståelsen kring musiken 
och den egna övning har utvecklats, tittar jag återigen i loggboken för att hitta vilka insikter 
som gjorts och om förståelse och fokus har ändrats under perioden. Loggboken används även 
för att undersöka hur den praxisgemenskap jag deltagit i kan ha påverkat mitt lärande. Ana-
lysen utgår från ett sociokulturellt perspektiv där jag tittar på materialet utifrån vilka redskap 
som används och hur musiken approprieras. Utöver det sociokulturella perspektivet är även 
mästarläran central i detta arbete där jag studerar mästarens och praxisgemenskapens inver-
kan på mitt lärande.   

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlig-
het 
En forskningsstudie kan bygga på olika metoder, några av de metoder som Johansson och 
Svedner (2010) presenterar är observation, enkät, intervju med flera. Oberoende av vilken 
metod som väljs för ett arbete belyser författarna vikten av att använda en väl genomtänkt 
forskningsteknik. Detta bygger på att ha respekt för deltagarna i studien. Information ska ges 
angående studiens innehåll, möjligheten att avbryta studien och anonymitet ska garanteras 
deltagarna. Eftersom detta är en självstudie är många av dessa etiska överväganden inte rele-
vanta eftersom studien inte innefattar andra deltagare än mig själv. Att inte ha andra deltagare 
i studien innebär dock att jag både är mål för observation och samtidigt observatör. ”De be-
skrivningar man gör vid observationen skall vara detaljerade och precisa och vara så fria från 
värderingar och tyckanden som möjligt” (Johansson & Svedner 2010, s.54). Som observatör 
av mig själv krävs det alltså väldigt mycket distans och objektivitet för att studien ska bli till-
förlitlig.  
 
Studien bygger enbart på min läroprocess som påverkats av olika variabler i en särskild lä-
randemiljö. Resultatet kommer till följd av detta bara representera min läroprocess och är inte 
en allmängiltig läroprocess i irländsk folkmusik. Johansson och Svedner (2010) använder 
begreppet reliabilitet för att mäta studiens tillförlitlighet. En studie med hög reliabilitet kom-
mer enligt författarna vid upprepad undersökning få samma resultat. Denna studie är i hög 
grad påverkad av den studiemiljö jag har varit del i. Jag har först och främst lärt mig och 
härmat min lärare, alltså bara en irländsk musiker. Det resultat jag presenterar kommer därför 
väldigt specifikt beskriva mitt lärande av irländsk musik och inte beskriva ett allmängiltigt 
sätt att lära sig irländsk musik. Upprepning av studien skulle därför inte ge samma resultat 
vilket tyder på en låg reliabilitet.  
 
”Genomförandet av ett forskningsprojekt väcker frågor om värdet av den kunskap som pro-
duceras och det bidrag som studien skänker samhället” (Kvale 2014, s.98). Genom att det är 
en självstudie kommer studien förhoppningsvis ha ett relevant resultat för mitt egna lärande.  
Kunskapen som sedan presenteras kan vara till hjälp för andra men är däremot inget all-
mängiltigt eftersom det inte är en kvantitativ studie.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet som framkommit ur analysen av det dokumenterade 
materialet. Först beskrivs de redskap som använts i övningsprocessen med tillhörande under-
rubriker. Nästa del av resultatet undersöks lärandet utifrån inspelningar och loggbok. Till 
detta hör både vilken spel-teknisk utveckling och vilka teoretiska och mentala insikter som 
gjorts under processen. 

4.1 Redskap för inlärning 
Under denna rubrik presenteras vilka redskap som använts i inlärningsprocessen av låtarna, 
som syftar till att bidra till inlärning och förståelse av irländsk traditionell musik. För att 
skapa en överskådlig bild representerar underrubrikerna olika delar av inlärningsprocessen 
som varje låt genomgått. Den första delen är plankningen av melodi, stråk och ornament, 
detta följs av övning för att befästa och automatisera och slutligen en analys av låten för att 
teoretiskt förstå vad som händer. Dessa tre delar presenteras med respektive redskap som 
använts.  

4.1.1 Plankning 
Låtar har varit utgångspunkten för att appropriera den irländska spelstilen. Det första steget 
av processen var därmed att planka en förlaga som blev grund för att övning och analys. Min 
Iphone var här ett viktigt redskap för att spela upp video eller ljudinspelningar av mästaren. 
En funktion som har använts mycket på denna enhet i plankningsprocessen är att spola fram 
och tillbaka. Därmed kan jag titta eller lyssna på samma fraser om och om igen och höra de-
taljerna i låten. Det redskap som kanske är viktigast i plankningen är mitt instrument: fiolen 
och stråken. När jag mental förstår vad som händer på inspelningen används instrumentet för 
att återge inspelningen på ett så exakt sätt som möjligt. Beroende på hur återgivningen låter 
avgör jag om inspelningen måste repeteras eller om det bara behövs övning. Inspelningen av 
mästaren innehåller ofta en långsammare och en snabbare genomspelning. Genom analysen 
visas att både dessa är viktiga att planka eftersom de förmedlar olika saker. Det lättare att lära 
melodin från en långsammare inspelning medan driv och sväng lättare förmedlas i ett snabb-
bare tempo. Detta har visat sig i dokumentationen då den långsamma inspelningen används i 
början av inlärningen och den snabbare när melodin befästs.   
 
När videoinspelning har använts som redskap för inlärning märker jag att de redskap som 
används för att tolka och förstå inspelningen är en kombination av syn och hörsel. Hörseln 
och gehöret används för att uppfatta melodin, rytmen och ornamenten. Synen används för att 
se hur stråken rör sig, när den vänder och på vilken del av stråken låten befinner sig. När där-
emot bara ljudinspelning används blir hörseln dominerande eftersom synen inte kan använ-
das. Hörseln används för att höra stråkvändningar där jag tidigare använde synen. Detta inne-
bär att gehöret blir uppmärksamt på fler detaljer än när båda verktygen samarbetar. ”Det var 
intressant att lära från ljudinspelning. Tror att jag kommer åt något annat än när jag tittar på 
video. Jag fokuserar mer på hur det låter än att titta på rörelser och stråk” (loggbok 22/11). 
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Förutom att planka melodin består plankningsprocessen lika mycket i att appropriera de stråk 
och rörelser mästaren gör. Också här har videoinspelning varit ett viktigt redskap. Antingen 
tittar jag först och härmar sedan eller så spelar jag samtidigt som videon spelas upp för att 
härma i stunden. En metod har också varit att spela upp inspelning och ljudlöst spela med för 
att se om stråk och rörelser har uppfattats rätt. Spegeln har också använts som redskap för att 
få en annan synvinkel på mina rörelser och bättre kunna jämföra dessa med mästaren. Under 
flertalet av övningspassen syns på videoinspelningen att jag sitter ner och spelar. Detta kan ha 
flera anledningar. Min lärare brukar alltid sitta och även i de flesta sammanhang där jag sett 
musiker spela på Irland sitter musikern och spelar i motsats till Sverige där det är ganska van-
ligt att stå på konserter eller danspelningar. Att jag sitter kan bero på att jag approprierat min 
mästare och kan ha praktiska anledningar som att användningen av min telefon kräver att jag 
sitter eftersom det inte finns notställ.  

4.1.2 Övning 
Genom analys av inspelningarna visar det sig att övningen är den del av approprierings pro-
cessen som är viktig för att befästa och automatisera rörelser. Det redskap som alltid finns 
dokumenterat i denna del av processen är mitt instrument eftersom det är på detta rörelserna 
ska befästas. Ett redskap som förekommer i kombination med instrumentet är metronom. 
Eftersom den irländska musiken är väldigt rytmisk är det viktigt att hålla en stadig puls, därav 
har metronom varit ett relevant hjälpmedel. Jag har börjat med ett lägre tempo och ökat i takt 
med att låten befästs. Sedan har tempot ofta sänkts igen för att åter bli mer uppmärksam på 
detaljer. En metod som också har använts i kombination med redskapet metronom är att 
plocka ut korta fraser som känns svåra och repetera dessa till metronom. Även ornament som 
rolls och tripletts, vilket inte förekommer i svensk folkmusik och därav har behövts öva, har 
jag övat till metronom. Ornamenten har en stark rytmisk funktion och metronom har därför 
varit ett nyttigt redskap för detta ändamål. I loggboken framkommer det vid ett flertal till-
fällen att användning av metronom stärker mitt fokus på tempot och tar bort lite av fokuset på 
tonerna, vilket i loggboken framkommer som något positivt. ”Det är bra att spela till metro-
nom för att få rytmer mer exakt och hålla tempo. Jag får ett annat fokus vilket gör att låten 
flyter på bättre.” (loggbok 21/9,5/10) 
 
Musikaliska redskap som exempelvis skala eller treklanger har också använts för att öva or-
nament i olika grepp.  
 

Tripletts börjar sitta mycket bättre i denna låt idag. Men när jag spelade tripletts i 
en annan låt kändes det svårt igen. Det känns olika att göra dem beroende på om 
det är på en sträng, i en strängväxling eller om tonerna i vänsterhanden också sam-
tidigt rör sig. (loggbok 24/10) 
 

För att försöka undvika att bara öva in ornament i en specifik kontext och istället befästa or-
nament för att kunna använda det i varje ny låt användes skalor och treklanger som redskap. I 
kombination med detta gav min lärare tipps om att lägga tyngd på stråken och låta rörelsen 
komma från handleden för att få till en bra triplett. På detta sätt blir kroppen ett verktyg för 
att uppnå önskade resultat.  
 
Ytterligare ett redskap som använts i övningsprocessen är inspelningsfunktionen på min 
Iphone. Jag har spelat i mig själv och lyssnat till hur det låter. Därmed kan jag lyssna till mig 
själv och upptäcka saker som inte har lagts märke till tidigare. Utifrån inspelningen analyse-
ras vad som är bra och vad jag vill ändra på. Nästa genomspelning ligger fokus vid något som 
upptäcktes i inspelningen. Exempelvis rytm eller flöde är parametrar som ofta är lättare att 
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höra på inspelning än samtidigt som jag spelar. Efter att ha lyssnat till en inspelning kan jag 
återigen ta till verktyg som metronom eller skalor för att förbättra spelet. ”Vad jag tänkte på 
när jag spelade in: flöde i stråken. Detta för att få dynamik, hålla rytm och inte få små gnet 
mellan toner” (loggbok 15/11). Under detta övningspass hade jag spelat in, lyssnat, analyse-
rat, övat och spelat in igen. I utdraget ovan beskrivs sedan de skillnader som hörs när jag an-
vänder mer ”flöde i stråken”.  
 
 

4.1.3 Analys  
Den teoretiska förståelsen för stråk-mönster i irländsk traditionell musik är viktig för att 
snabbare lära sig och automatisera detta i spelet. Som metod för att öka förståelsen har jag 
analyserat mitt eget spel och därigenom använt olika redskap. Som material utgår jag åter 
från de låtar som lärs in under projektet. De materiella redskap som använts i denna del av 
processen är penna, notpapper och mitt instrument. Men hjälp av instrumentet och gehör no-
teras låten på pappret och stråkbindningarna märks ut. Stråkbindningarna har genom övning 
redan automatiserats och jag behöver därför åter bli medveten om bindningarna för att kunna 
skriva ner dessa. Därav är instrumentet här också ett nödvändigt redskap.  
 
För att förstå det som skrivs ner på notpapper krävs teoretiska mentala redskap, 
alltså den kunskap jag har om noter. Det jag skriver ner hjälper mig att på ett 
teoretiskt plan, konkret förstå vad som händer.  
”Det var nyttigt att skriva ner låten för att se hur bindningarna ser ut 
och bli mer medveten. Det är ofta bundet över taktstreck och över 
slagen med olika variationer (se figurer till höger)” (loggbok 21/9)  
 
För att på ett mer gehörsmässigt plan förstå de rytmer som uppstår genom stråkbindningarna 
har kroppen använts som redskap tillsammans med de nerskrivna noterna. Jag läste de rytmer 
som framkom vid transkriptionerna genom att hålla pulsen med foten och klappa den rytmen 
som stod nerskriven. Genom detta skapades förståelsen inte bara på ett teoretiskt plan utan 
förkroppsligades genom att höra de synkoperade rytmer som uppstod. ”Jag läste stråkrytmen 
från mina notationer, klappade rytmen och hade puls i foten. Det är inte många klapp som 
kommer på slaget.” (loggbok 12/10). Som komplement till detta har jag också använt fiolen 
som redskap istället för att klappa.  

4.2 Framsteg i lärandet 
Under denna rubrik presenteras de tecken på lärande som framkommer i analysen av video 
och ljudinspelning. Det kan även förekomma utdrag ur loggboken då det i denna också skrivs 
om hur jag uppfattar lärandet. Genom analys av video och ljudinspelningar upptäcktes några 
övergripande kategorier där lärandet var bemärkbart som nedan presenteras som underrubri-
ker.  

4.2.1 Tempo, rytm 
Under denna rubrik undersöks hur tempo och stabilitet i tempo ändrar sig under inlärnings-
processen. Genom mitt deltagande på många sessions under studieperioden har det märkts att 
irländsk traditionell musik framförallt i detta sammanhang ofta spelas i ett ganska högt 
tempo. Genom analysen ser jag att inlärningen av en låt ofta börjar i ett långsamt tempo för 
att bli säker på melodin och automatisera rörelserna. Efter två till tre övningspass där jag job-
bar med samma låt börjar melodin automatiseras och tempot kan höjas mot det tempo som är 
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eftersträvansvärt för sessions. Eftersom ett högre tempo är det som eftersträvas blir detta 
därmed en indikator på framsteg i lärandet.  
 
Genom transkribering av de inspelningar som gjorts av låtar syns ett tydligt mönster i inlär-
ningen av varje låt. I början av inlärningsprocessen är tempot ofta långsamt och ganska osta-
digt till följd av att koncentrationen ligger vid att spela rätt toner, ornament och göra rätt 
stråk. Det är helt enkel många fokus samtidigt där fokus på ett stadigt tempo märkbart ned-
prioriteras. I takt med att låten övas märks att tempot blir stadigare och snabbare. Efter tre till 
fyra övningspass på varje låt syns det genomgående att låtarna även får ett tydligt driv.  
 
Förutom inlärningskurvan av de enskilda låtarna finns också tecken som pekar på att lärandet 
har ändrats under hela perioden. Låtarna som övades i slutet av projektet hade ända från bör-
jan ett stadigt tempo som höjdes eftersom. Detta tyder på att övning med metronom har gett 
framsteg. Ett stadigt tempo är från början av låtinlärningen mer självklart och kanske även 
mer automatiserat. Vikten av ett konstant driv och stadigt tempo i irländsk musik har reali-
serats och eftersträvas från början av övningsprocessen av en låt. I den dokumenterade öv-
ningen syns att det ostadiga tempot därmed inte behövs övas bort en bit in i processen, utan 
ett stadigt tempo etableras från början. 

4.2.2 Stråken 
Stråken har under detta projekt varit ett centralt verktyg för att appropriera den irländska 
spelstilen. Mer specifikt är stråkbindningar viktiga för att komma åt en irländsk artikulation 
och den snabbhet och flöde som krävs för att spela stiltypiska ornament och melodier. 
 
När jag nu lyssnar tillbaka till de första inspelningarna tränger den svenska stråkföringen tyd-
ligt igenom. Fler toner delas och stråken tas om första slaget i takten, vilket överensstämmer 
mer med en svensk spelstil. Detta visar att gehöret för vad som då och idag låter som ett ir-
ländskt sätt att binda ihop tonerna har ändrats. Genom att planka bindningar har gehöret tyd-
ligt skärpts både när det gäller att höra stråkbindningarna och att höra vad som är ett vanli-
gare stråk-mönster enligt irländsk tradition. 
 
I inlärningsprocessen av alla låtar är stråkmönstret i början lite osäkert men befästs och auto-
matiseras genom övning. När stråk-mönstret är befäst syns det att fokus börjar ligga vid andra 
saker som dynamik och flöde i stråken. I början av projektet plankas stråken exakt från video-
inspelningar med min lärare. I slutet av projektet lärs låtar från ljudinspelningar där jag inte 
längre kan se stråken. Genom att gehöret skärpts ger även detta goda resultat och det märks 
hur jag börjar bli mer självständig och fri i spelandet.  
 

Jag märker att jag har fått med mig stråk-mönster i låtar och ornament som jag nu 
applicerar när jag sätter stråken lite mer fritt. Dels hör jag stråkmönstren som jag 
därmed härmar men riktar mig även efter vad jag själv tycker känns bekvämt med 
det jag har lärt mig i bakhuvudet. (Loggbok 22/11) 

 
Det finns vissa ornament i den irländska musiken som görs i huvudsak med stråken. Dessa 
finns inte i svensk folkmusik och är därför något jag har jobbat en del med för att få till. Ge-
nom att lyssna igenom inspelningar med fokus på detta har jag kunnat höra hur det har skett 
en utveckling under tio veckors perioden. I början gick dessa ornament ofta utöver tempot 
och flödet i melodin. Triplett ornamentet består av tre korta stråk som i början ofta fastnade 
eller inte fick en rytmisk tydlighet. I en videoinspelning ungefär i mitten av övningsperioden, 
det elfte övningspassen 31/10 kunde jag tydligt höra hur triplettsen nu började bli tydliga och 
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ge rytmisk mening. Det hördes fortfarande att det krävdes en del fokus och koncentration för 
att få varje triplett att fungera. Ungefär en månad senare hörs tydligt hur ornamentet har be-
fästs, det låter lätt och naturligt och inte lika ansträngt som det tidigare har gjort. Den snabba 
stråk-rörelsen har övats i olika låtar, med metronom, som övning på olika strängar och har nu 
genom olika övningssätt befästs.  
 

4.2.3 Förståelse 
Förutom den speltekniska färdighet som uppnåtts efter detta projekt har även min teoretiska 
förståelse för irländsk traditionell musik ökat. Genom lyssning, iakttagande och analys av 
nerskrivna noter bildas en förståelse som även bidrar till det praktiska spelet.  
 
Genom att skriva ner och analysera det jag spelar går jag från att bara spela en låt till att teo-
retisk förstå vad som spelas. Detta hjälper sedan vid inlärning av ny repertoar. Jag kan an-
vända mitt gehör för att spela det som anses stiltypiskt och kan med de teoretiska kunskaper 
som erövrat även säkerställa att det jag gör faktiskt är stiltypiskt ”rätt”. Vi plankningen av 
låten Lads of Laois skrev jag följande: ”Bindningarna går alltid mellan slagen. Det kan jag 
tänka mig skapar en väldigt annorlunda artikulation än om man skulle binda åttondelarna 
inom slagen” (loggbok 5/10).  
Triplett ornamentet har genom processen ibland orsakat mig svårigheter eftersom det för 
stråkhanden är en väldigt snabb och van rörelse. Det påverkade ibland tempot eller fick helt 
enkelt stråken i osynk. När jag frågade min lärare hur detta ornament skulle spelas förklarade 
hon den exakta stråkkombinationen som hon använder och att hon även lägger tryck på strå-
ken under ornamentet. Genom denna teoretiska förståelse kunde jag nu applicera ornamentet 
med samma stråk-mönster i varje låt och det fungerade.  
 
Genom att titta på vart fokuset har legat under hela processen kan jag se hur min förståelse 
för musiken och övningen har utvecklats. I början låg mycket av fokuset på att bara titta på 
förebilden och planka denne. Detaljer som exempelvis rätt stråk, ornament och rytmisk ex-
akthet i dessa var fokuset i övningen. Under den senare hälften av tioveckorsperioden kan jag 
i loggboken se att mitt fokus har ändrats något. Jag jobbar mer med en slags helhet än detal-
jer. Flöde i låten, klang i tonerna och betoningar i låten är termer som i den senare hälften av 
loggboken används. Jag spelar in mig själv och värderar hur det låtar snarare än att bara göra 
exakt likadan som mästaren. Är helhets uttrycket som mästaren förmedlar detsamma som 
mitt, och hur vill jag egentligen ett mitt helhets utryck ska vara? Vad fungerar bäst för mig? 
 

Även om det är många korta stråk och tripletts är det fint att försöka ta ut så långa 
stråk som möjligt när det går. Det gör på nått sätt att låten slätas ut på ett sätt som 
jag upplever förebilden gör. Jag spelade in mig själv, tittade och upplevde att de 
kortare stråk jag först gjorde gav lite mer betoningar och studsighet som kanske 
inte riktigt är det jag vill komma åt. (Loggbok 7/12) 
 

Det sker en utvecklingen där förståelsen för musiken och min övning går från delar till helhet. 
När delarna börjar falla på plats sker en varseblivning av helheten vilket i slutändan är det 
viktigaste för ett musikaliskt uttryck.  

4.2.4 Lärande i praxisgemenskap 
Genom att under projektperioden bo och studera på Irland, där jag har deltagit i många mu-
siksammanhang, är det sannolikt att det även utanför mina övningspass har skett approprie-
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ring av den irländska musiken. Under denna rubrik tas några av dessa sammanhang upp, samt 
hur de möjligtvis kan ha påverkat lärandet.  
 
Under studierna vid Irish World Academy i Limerick har jag haft kontinuerliga lektioner med 
läraren Eileen O’Brien. Detta har även gett vägledning och material som jag under mina egna 
övningspass har kunnat använda. Genom att få tips och någon som lyssnar till mitt spel uti-
från med ett irländskt öra har jag inte behövt göra alla insikter själv utan direkt kunnat få 
feedback. Vid ett flertal tillfällen skriver jag om detta i loggboken: ”Tänkte på vad Eileen sa 
på min sista lektion -Rytmen är viktigast” (Loggbok 15/11). Jag har en tendens att öka när jag 
spelar och Eileen kunde höra det dels berodde på ökning vid spelning av rolls. Därmed kunde 
detta vara ett fokus under mitt övningspass: spela till metronom och spela in mig själv för att 
lyssna om det skedde en förbättring. Detta var ofta fallet eftersom det som krävdes var fokus 
på problemet. Jag hade själv inte tänkt på det förut men med ett öra utifrån och fokus förbätt-
rades det, och genom övning automatiserades det. Att ha en förebild har även gett strävan och 
inspiration till lärande: ”Försökt få in mycket stråke och klang i låten. Just Eileen har mycket 
av det i sitt spel så det vill jag gärna härma” (Loggbok 18/10). 
 
Den session kultur som finns på Irland har gett utrymme att spela låtar och set tillsammans 
med musiker i ett levande sammanhang. Här har realiserats att det som sitter i övningsrum-
met inte i full utsträckning finns kvar i andra sammanhang, exempelvis vid ledande av ett set 
på en session. Däremot när jag startat samma set två till tre gånger på en session går det lät-
tare, vilket visar på att det har övats upp en säkerhet och självförtroende. Att sitta på sessions 
har också gett möjlighet att se många olika musiker och därmed många olika stilar. När jag 
inte har kunnat låtar har jag suttit och iakttagit hur olika musiker använder sina stråkar.  
 
I början av tiden på Irland tyckte jag att det var lite obekvämt att sitta med på sessions. Dels 
för att repertoaren inte var så stor och dels för att mitt spel kändes osäkert om någon skulle be 
mig spela en låt. Under terminens gång har jag deltagit på flera sessions varje vecka och där-
med byggt upp ett självförtroende i situationen. Jag lärde känna människor, fick en större 
repertoar och behövde därmed inte bara sitta och lyssna. Om någon frågade om jag vill starta 
ett set fanns några set som kändes säkra i min repertoar. De outtalade reglerna som finns i 
session-sammanhanget var numera också självklara. Allt detta gjorde att jag kände mig be-
kväm och tyckte att det var roligt att spela sessions. Detta gav tillgång till en praxisgemen-
skap där det finns enorma tillgångar till repertoar och övnings i traditionen både genom att 
delta och att lyssna.  

4.3 Sammanfattning och slutsatser 
Detta projekt har gått ut på att lära irländsk traditionell musik och titta på vilka verktyg som 
används i inlärningsprocessen. Materialet som ligger till grund för studien har insamlats un-
der två övningspass i veckan under elva veckor. Genom att ha bott på Irland under studiens 
period har appropriering troligen även skett utanför övningspassen, i det sociala sammanhang 
jag befunnit mig i. 
 
Efter att ha analyserat dokumenterat material har det framkommit resultat på den första fråge-
ställningen om vilka redskap som använts. Redskapen sågs i relation till olika delar av inlär-
ningsprocessen av en låt. Detta för att även få en kronologisk bild av metod och tillväga-
gångssätt. Sammanfattningsvis kan jag se att vissa redskap används under både plankning, 
övning och analys. Instrumentet finns alltid med och min Iphone finns med i de flesta delar 
av processen. Dock går det att se att de används på lite olika sätt. Iphonen används exempel-
vis först för att spela upp video och inspelning, sedan för att spela in och som metronom. Fler 
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materiella redskap som används är spegel, kroppen, penna och notpapper. Främst i den mer 
analyserande delen av inlärningsprocessen används även teoretiska redskap i form av musik-
teoretiska termer som exempelvis rytmer, bindningar, synkoper. Dessa används som redskap 
för att begreppsliggöra den spelade musiken.  
 
Den andra frågeställningen undersöker lärandet som skett under perioden. Dels undersöks de 
kategorier som genom analysen framträdde som relevanta och sedan tittats även på hur lä-
rande kan ha skett utanför den avsatta övningen. I resultatet syns en utveckling i både stråke 
och tempo. Genom att jämföra dokumenterat material från början och slutet av övningspe-
rioden visas att den rytmiska medvetenheten har ökat och gehöret för en stiltypiskt irländsk 
stråkteknik har gjort framsteg. Genom analyserande av den spelade musiken kan jag se att 
förståelsen för musiken har ökat. Resultatet visar att det i sin tur åter hjälper det praktiska 
spelet. Många insikter som har gjorts på vägen i relation till övningen kan ses som utveckling 
och framsteg i lärandet. Dessa har lett till nya metoder och andra infallsvinklar.  
 
Genom att titta på några av de musikaliska sammanhang som jag har deltagit i syns att de har 
bidragit och gett möjlighet till lärande. Min lärare har gett konkreta tips och synpunkter och 
sessions har gett mängdträning och många olika förebilder.  
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5 Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet kring litteraturen som valts för arbetets bak-
grund, för det sociokulturella perspektivet och mästarläran. Några av de slutsatser som kom-
mits fram i resultatet tas upp och belyses från olika vinklar. Avslutningsvis tas arbetets bety-
delse, både för mig och andra, upp och fortsatta forskningsarbeten inom ämnet presenteras. 	

5.1 Resultatdiskussion 
I resultatet har lärande i mästarlärans praxisgemenskap tagits upp. Detta har under rubrik 
4.3.4 diskuterats i relation till upplevelsen av att delta i sessions. I början var det svårt att fullt 
ut uppskatta situationen eftersom det var ett nytt och obekant sammanhang. Med tiden blev 
detta lättare till genom min egna övning och framförallt deltagandet i fler sessions. I tillba-
kablick ställer jag mig frågan när det skedde mest lärande? Jag upplever att när jag känner 
mig bekväm i situationen, kan spela med och starta egna set, ger detta mycket mer musika-
liskt lärande än i början när jag inte riktigt vågade delta. Å ena sidan kan detta betyda att lä-
randet i början hämmas. Å andra sidan kan det ses ur ett mästerlärlings-perspektiv och tå tol-
kas på ett annat sätt. Nielsen och Kvale (2000) presenterar en praxisgemenskap där lärlingen 
först lär sig genom ett perifert deltagande. Som Vallely (2011) säger finns det på sessions en 
del outtalade regler. Både dessa regler och hela situationen är till en början ny för mig. Så 
även om det musikaliska lärandet i början inte är optimalt kanske det beror på att situationen 
approprieras med de regler och beteenden som finns. I detta fall är det praxisgemenskapen 
alltså alla musiker och session sammanhanget som är mästaren. Som Nielsen och Kvale 
(2000) säger, är det inte bara musiken som mästaren ska introducera lärlingen till utan det är 
även hela praxisen runt musiken. Genom att titta på deltagandet utifrån denna synvinkel 
skulle jag inte säga att mitt lärande hämmas i början utan snarare att lärandet förändras. Innan 
ett musikaliskt lärande kan ske lärs andra saker om själva sammanhanget. Detta innebär inte 
att det därmed är det sämre lärande utan ett lärande som också är fullt nödvändigt innan ett 
musikaliskt deltagande blir möjligt.  
 
I resultatet visas att det i studien har använts ett antal redskap som har gjort lärande möjligt. 
Som Säljö (2018) beskriver använder vi oss alltid av redskap för att lära oss och förstå om-
världen. De redskap och samverkan av dessa redskap har resulterat i ett visst lärande. Genom 
analysen syns tydligt att redskap aldrig används enskilt. De samverkar alltid med andra red-
skap antingen materiella eller språkliga, vilket bekräftas av Säljö i det sociokulturella per-
spektivet. Likadant blir Vygotskijs teori och språk och tanke relevant när mina tankar påver-
kar hur jag uttrycker och förstår musiken. Det lärande som har skett grundar sig i de redskap 
och det sociala sammanhang jag har befunnit mig i. Om jag hade bestämt mig att använda 
andra redskap, bott i Sverige under studiens gång, eller haft en annan lärare hade studiens 
resultat troligen sett helt annorlunda ut. Hur det hade sett ut kan bara spekuleras i men att det 
hade sett annorlunda ut kan stödjas i den sociokulturella teorin om att vi hela tiden lär oss i 
det sammanhang vi befinner oss i.  
 
I inövningen av ornament framkommer i resultatet att jag använde repertoar, metronom och 
skalor eller treklanger som redskap för att befästa dessa på instrumentet. Genom inspelning-
arna syns framsteg vilket visar att redskapen fungerar. Men skulle det också finnas andra 
verktyg för att uppnå resultat? Under föreliggande studies rubrik 2.1.1 beskriver Slottow 
(2007) hur viktig stråkens tyngd och snabbhet är för att ornamenten ska komma till sin rätt. 
De redskap jag har använt har främst utgångspunkt i melodi och toner. Repertoaren hjälper 
att sätta ornamenten i olika kontext och ger mängdträning, metronomen ger rytmisk exakthet 
och skalor och treklanger sätter också ornamenten i olika kontext för att inte göra dem situat-
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ionsbundna. Alla dessa inbegriper även stråken men stråken är inte utgångspunkten. Med 
tanke på Slottows uttalande kanske det hade varit intressant att ännu mer noggrant studera hur 
min mästare använder stråken när ornamenten spelas och utifrån det skapa övningar. Vid 
några tillfällen berättar mästaren hur hon använder tyngd i ornamentet, resultatet visar under 
rubriken 4.1.2 hur detta ger framsteg. Om jag alltså hade hittat redskap mer utifrån stråkens 
perspektiv kanske detta hade lett till andra resultat? Eller till en snabbare inlärning?  
 
Rapuando (2001) tar under föreliggande studies rubrik 2.2 upp hur deltagandet i sessions ut-
vecklar musikers identitet i den irländska musiken. Sessions är ett viktigt sammanhang i den 
irländska musikkulturen och genom att skapa sig en plats och bli accepterad i denna miljö ger 
det möjlighet att identifiera sig med irländska musiker. Efter studiens gång framgår i resulta-
tet att jag känner mer och mer säkerhet i musiken och kulturen. Detta visar att det skapats 
någon form av identitet hos mig som traditionell irländsk spelande musiker. Än så länge iden-
tifierar jag mig mer som svensk folkmusiker än irländsk musiker men det är i alla fall en bör-
jan till identitet som har utvecklats under denna period. Intressant är då vad som har byggt 
upp denna identitet. Är det min tekniska utveckling, utökad irländsk repertoar, bekantskap 
med musiker här, deltagande i sessions, är det jag själv som identifierar mig eller är det be-
kräftelse utifrån som gör att jag kan identifiera mig? Utifrån det scenario Rapuando presente-
rar i relation till sessions kanske bekräftelsen från medmusiker ger mig möjligheten att identi-
fiera mig med dem. Trots att det här på Irland ofta känns som att det finns oändligt mycket 
kvar att lära, för att komma till samma nivå som irländska musiker, kan denna känsla också 
vändas när jag kommer hem till Sverige. Bland musiker hemma är jag plötsligen den som kan 
irländsk musik och blir tillfrågad om att lära ut låtar. Detta skapar en identitet och säkerhet 
hos mig som i relation till irländsk musik inte har funnits där tidigare. Detta visar att kontex-
ten och musikerna jag befinner mig i spelar stor roll för hur jag identifierar mig med musiken.  
 
Stråken har genom denna studie varit ett viktigt tema. Jag har studerat och efterliknat nog-
grant och därmed utvecklat en stil som grundar sig i den observation och de slutsatser jag har 
dragit. I de transkriptioner Randles (1998) har gjort (visas under rubrik 2.1.2.2) kände jag 
igen mönster som också synts i de transkriptioner jag gjort (bilaga). Detta visar att de obser-
vationer som gjorts verkar ha ett gemensamt drag i irländsk musik. Genom denna förståelse 
kan jag anta att detta även nu ingår i den stråkstil jag approprierat.  
Om jag sedan tittar på min bakgrund inom svensk folkmusik och det som beskrivs av Sven 
Ahlbäck under 2.1.4 visar detta att det som approprierats i studien är något nytt för mig. Med 
tanke på min utgångspunkt blandas två olika sätt att använda stråken. Frågan är då hur myck-
et av det ”svenska” som finns kvar i min användning av stråken? Kommer det alltid att sitta 
kvar som en accent i likhet till inlärning av språk i vuxen ålder? Som nämnt i Höglunds 
(2018) arbete om inlärning av irländska ornament, såg hon framgång i sitt lärande men fick 
även höra av lärare att det är näst intill omöjligt fullt ut lära sig irländsk musik om en inte 
kommer härifrån. Ett annat perspektiv som kan användas är definitionen av begreppet stil. 
Både Vallely (2011) och Keegan (2010) beskriver dessa begrepp och hur de fungerar för att 
särskilja musiker från varandra. Varje musiker utvecklar sin egen stil trots att de lärs upp av 
samma lärare eller kommer från samma område. Min bakgrund inom svensk folkmusik och 
studierna i irländsk traditionell musik kommer utgöra den stil jag utvecklar. Om denna då 
definieras som svensk eller irländsk eller något däremellan är kanske inte så viktigt. Det iden-
tifierar istället mig som musiker.  
 
Under studien har jag jobbat praktiskt med att härma och delta i så många musikaliska sam-
manhang som möjligt. Förutom detta har förståelse för musiken också utvecklats på ett intel-
lektuellt plan. Detta kan kopplas till den sociokulturella synen som Säljö (2018) beskriver om 
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sammankoppling av praktiskt och intellektuellt lärande. Dessa påverkar alltid varandra och 
vidare representerar de två olika typer av lärande. Dels det lärandet som sker vid deltagande i 
sociala sammanhang och dels det mer institutionaliserade lärandet som beskrivs under rubri-
ken 2.3.1. Det institutionaliserade lärandet riktar sig i detta fall mer mot teorin och att se 
mönster i musiken som inte nödvändigtvis måste förstås för att spela musiken. Säljö menar 
dock att detta hjälper för att få en djupare förståelse för musiken. Begreppsliggörandet gör det 
även lättare att lära musiken vidare till andra. I min situation är det dessutom till fördel ef-
tersom lärandet i det sociala sammanhanget inte har skett särskilt länge jämfört med studenter 
uppvuxna på Irland. Genom att fördjupa lärandet genom institutionaliserat lärandet kanske 
detta kan hjälpa? Under en lektion med läraren Siobhan Peoples förklarare hon att alla låtar 
bygger på liknande ackordföljder. Ackorden i sin tur är utgångspunkt för de improviserade 
variationer som beskrivs av Vallely (2011) under studiens rubrik, 2.1.2.5. Denna teoretiska 
kunskap skapar en förståelse hos mig som gör det lättare att anamma variationerna som näm-
ligen inte är vanligt förekommande i den svenska folkmusiken.  

5.2 Arbetets betydelse  
Denna studie har utvecklat och breddat mig som musiker inom den irländska musiken. Min 
repertoar har utökats och stilmässiga drag har studerats och approprierats. För framtida yrkes-
roll både som musiker och lärare ger detta en större bredd och kompetens. Jag kommer kunna 
undervisa i fler musikstilar och förklara stilmässiga skillnader. Som musiker ger denna studie 
och året på Irland möjlighet att spela med fler människor och erbjuda en bredare repertoar i 
utövandet.  
 
Denna studie kan för andra lärarstudenter eller lärare ge en inblick i den irländska folkmusi-
kens grunder. Arbetet presenterar både ornamentik, stråkens funktion och vilka skillnader 
som finns till den svenska folkmusiken. För andra musiker som vill studera den irländska 
musiken kan det vara intressant att se vilka redskap som använts och vad som har gett fram-
steg.  

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
Denna studie riktade sig främst mot det egna lärandet. Den irländska musiken var mål för 
lärandet, vilket i genomförande processen innebar ingående studier av denna musik. Efter att 
ha fått inblick i den irländska traditionella musiken realiserades även hur mycket mer som 
finns att lära. Det hade varit intressant att mer ingående studera flera musiker för att se vad 
som skiljer dem åt eller hur mycket gemensamma mönster som kan upptäckas. Som förebild i 
min studie hade jag främst en musiker. Det hade varit intressant att studera flera just för att se 
vilka drag som är generella och vilka som är individuella? Men tanke på det antal musiker 
som studerades och hur ingående deras stil studerade kan inget sådant fastställas av detta ar-
bete. I detta arbete har stråk-mönster varit ett av målen för observation. Ytterligare ett typiskt 
kännetecken för irländsk musik som inte finns på samma sätt i svensk folkmusik är variation-
er och improvisation. Detta hade varit ett intressant tema att fördjupa sig i.  
 
Ytterligare en intressant fråga som upptäckts genom denna studie är själva lärandet av en ny 
musikstil. Med tanke på dagens globalisering, ethno läger och deltagande i varandras musik 
är det intressant att se hur vi identifierar oss med varandras musikstilar. Till vilket grad går 
det att appropriera en annan musikkultur? Och vad är det egentligen det handlar om, handlar 
det om att lära sig det tekniska, repertoaren, skapa sig en identitet eller bli accepterad i kul-
turen? Det finns många faktorer som inverkar på lärandet av en annan musikstil vilket har 
realiserats under detta arbete och denna period på Irland.  
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