
 1 

 
 

 

 
 

  

En pinne eller en stråke... det är 
frågan? 

En intervju- och videoobservationsstudie av fiollärares syn på och arbete med 

stråkteknik 

A Stick or a bow... is that the question? 

An interview and video observation study of violin teacher´s view of and work 

with bow technique 

 

Emma-Teres Tjernström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Institutionen för konstnärliga studier 

Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan 

Självständigt arbete 2 – Musiklärare, avancerad nivå, MUAL15, 15 hp 

Handledare: Ragnhild Sandberg Jurström 

Examinerande lärare: Ronny Lindeborg 

Datum: 2019-06-14 



 2 

Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka fiollärares syn på och användning av stråkteknik i sin under-

visning. Detta görs med följande forskningsfrågor: Hur representerar fiollärare sin syn på stråk-

teknik? och Hur designar fiollärare sin undervisning i stråkteknik? Studien är kvalitativ och 

data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra olika fiollärare på musik- och 

kulturskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av socialsemiotiskt perspektiv. Intervju-

erna ljudinspelades och även videodokumenterades för att sedan transkriberas och analyseras 

med hjälp av analysverktyg från det valda teoretiska ramverket. I studiens resultat beskrivs 

fiollärarnas syn på stråkteknik samt hur de designar sin undervisning i stråkteknik. De teman 

som presenteras är stråkteknik som tonbildning, stråkteknik som hållning, stråkteknik som in-

strumentteknik, materiella resurser i undervisningen samt kroppsliga och klingande resurser i 

undervisningen. I resultatet framkommer många skillnader men även likheter i de intervjuade 

fiollärarnas utsagor, men alla belyser stråkteknikens betydelse i undervisningen och dess funkt-

ion. I studiens avslutande kapitel diskuteras resultatet i förhållande till tidigare litteratur och 

forskning samt till studiens socialsemiotiska perspektiv. De teman som presenteras är under-

visning ur ett socialsemiotiskt perspektiv samt stråkteknik kopplat till stråkhållning och ton-

bildning. Det tas även upp om metoddiskussion, arbetets betydelse samt fortsatt forskning.  

 

Nyckelord: stråkteknik, socialsemiotiskt perspektiv, videoobservation, semistrukturerade inter-

vjuer, multimodal analys 

 

 

 
 

Abstract  
The purpose of the study is to investigate violin teachers’ view of and use of bowing technique 

in their teaching. The study´s research questions concern how do violin teachers represent their 

view of bow technique? And how do violin teachers design their teaching in bow technique? 

The study is qualitative, and data has been collected through semi structured interviews with 

four different violin teachers at music and cultural schools. The theoretical starting point of the 

study is social semiotic perspective. The interviews were recorded by audio and video and were 

then transcribe and analyzed. The analysis was conducted with tools from the chosen theoretical 

framework. In the study's results, the violin teachers' view of bow technique is described and 

how they design their teaching in bow technique. The themes presented are string techniques 

such as tone formation, bow technique such as posture, bow technique such as instrument tech-

nology, material resources in teaching and bodily and sounding resources in teaching. The 

result shows many differences but also similarities in the interviewed violin teachers' state-

ments, but all highlight the significance of the bow technique in teaching and its function. In 

the final chapter of the study, the result is discussed in relation to previous literature and re-

search, and to the social semiotic perspective of the study. The themes presented are teaching 

from a social semiotic perspective and bow technique linked to posture and tone formation. The 

method discussion, the importance of work and continued research is also mentioned. 

 

Keywords: bowing technique, social semiotic, video observation, semi structured interview, 

multimodal interaction  
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1 Inledning  
Detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Däref-

ter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. 

1.1 Valt intresseområde 
Alla som spelar ett instrument har nog hört någon lärare eller spelkamrat prata om teknik eller 

möjligtvis pratat om teknik själv. Vi som spelar ett stråkinstrument pratar generellt om höger- 

och vänsterhandsteknik. Den teknik som stråkmusiker pratar lite mer om är stråkteknik. Men 

vad betyder begreppet stråkteknik? Vad är det inom högerhandens teknik stråkinstrumentalister 

menar när de pratar om stråkteknik? 

 

När jag började spela fiol vid nio års ålder fick jag lära mig grunderna i hur jag skulle hålla 

fiolen och hur jag ska hålla stråken. Jag fick även lära mig hur jag skulle trycka ner fingrarna 

med vänsterhanden för att kunna spela ”rätt” ton. Under åren fick jag lära mig att det finns olika 

kontaktställen på fiolen som kunde påverka både hur starkt och svagt jag kunde spela och hur 

det påverkade tonens kvalité. Jag fick även lära mig hur jag skulle tänka när jag gjorde ett 

nedstråk och ett uppstråk för att få bästa möjliga ton. Min lärare pratade även om olika stråkarter 

som var relevanta för den musik jag spelade då. Jag fick även lära mig om fiolens och stråkens 

olika delar och vad de heter. Min första lärare jag hade på kulturskolan valde då att fokusera 

väldigt mycket på högerhandsteknik, alltså stråkteknik. Efter gymnasiet började jag på folk-

högskola för att få möjlighet att utveckla mitt eget spel. På folkhögskolan fick jag en ny fiollä-

rare och han kommenterade att jag hade en bra grund i stråkteknik, bättre än vad de flesta bru-

kade ha. Det blev likadant när jag började på musikhögskolan efter folkhögskolan. Jag fick 

även då en ny fiollärare, och även han nämnde att jag hade en bra stråkteknik och att vi inte 

behövde jobba så mycket med den. Men under alla mina år har jag nog aldrig riktigt förstått 

vad alla mina lärare har menat när de pratar om stråkteknik. Vad är det jag är bra på inom 

stråkteknik? Vad menar mina lärare egentligen?    

 

1.2 Problemområde  
Under en lunch på musikhögskolan satt jag tillsammans med några klasskamrater och diskute-

rade skillnaderna mellan att spela med en barockstråke och en vanlig stråke. Under denna dis-

kussion kom vi in på stråkteknik, och vi pratade då om huruvida vi använde samma stråkteknik 

beroende på vilken stråke vi spelade med. Detta i sin tur ledde fram till att vi började diskutera 

begreppet stråkteknik. Ingen av oss kunde ge ett tydligt svar vad som menades med begreppet 

stråkteknik. Vi alla hade en bild av vad vi själva ansåg menas med stråkteknik, men den bilden 

såg annorlunda ut beroende på vem av oss som förklarade begreppet. Vi som deltog i denna 

diskussion spelar olika stråkinstrument och utbildar oss till musiklärare, men ändå kunde vi inte 

ge en tydlig förklaring av begreppet stråkteknik. Hur kommer det sig att vi använder ett begrepp 

som vi aldrig har fått en förklaring på vad det är? Jag tror att denna diskussion är lika relevant 

på andra instrument. En gitarrist har kanske lika svårt att förklara högerhandsteknik precis som 

en sångare har svårt att förklara sångteknik. Av det jag har hört och sett på olika kulturskolor, 

musikskolor och hos olika fiollärare är att många väljer att prioritera bort stråkteknik i sin 

undervisning. Genom att tydliggöra begreppet stråkteknik kan det vara möjligt att få en tydli-

gare bild av stråkens betydelse i en stråkmusikers musicerande.  

 

Det finns många olika fiolskolor i hur en violinist ska öva på olika stråkarter såsom détaché, 

portato, spiccato och vidare (Galamian, 1985; Nielsen, 1959; Flesch, 1939). Det finns även 

olika teorier om hur en violinist ska hålla stråken ergonomiskt för att kunna uppnå bästa möjliga 
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tonbildning utan att bli trött i kroppen under långa övningspass (Courvoisier, 2006; Fischer, 

2012; Havas, 1961; Hansen, 1992). Dock verkar det saknas litteratur eller tidigare forskning 

om vad begreppet stråkteknik innebär. Det är i och med detta som jag vill få en bild av hur 

fiollärare ser på begreppet stråkteknik och hur de använder sig av stråkteknik i sin undervisning. 

Jag vill ta reda på vad de väljer att fokusera på i sin undervisning och varför.  

 

1.3 Arbetets disposition 
I inledningskapitlet beskrivs studiens intresseområde, problemområde och arbetets disposition. 

I kapitel två presenteras litteratur och tidigare forskning som är relevant för studiens innehåll. 

Problemformulering, studiens syfte och forskningsfrågor lyfts även fram i detta kapitel. I kapi-

tel tre beskrivs studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv samt ett socialsemio-

tiskt perspektiv. I kapitel fyra presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av 

metod, som i denna studie är kvalitativ studie som genomförs med intervjuer. Här presenteras 

även studiens design som innebär urval av respondenter, studiens genomförande och studiens 

trovärdighet och giltighet. I kapitel fem presenteras studiens resultat. I kapitel sex diskuteras 

studiens resultat med koppling till litteratur och den tidigare forskning som har presenterats. 

Det förs även en metoddiskussion med koppling till litteratur, ett resonemang i arbetets bety-

delse för yrkeslivet samt idéer i fortsatt forskning 
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2 Områdesorientering  
I detta kapitel presenteras det valda intresseområdet stråkteknik, tidigare forskning med rele-

vans för området samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor.  

2.1 Perspektiv på området 
I detta avsnitt presenteras begreppet instrumentalteknik i allmän bemärkelse, stråkteknik samt 

strategier i musikundervisning och övning. Dessa aspekter anser jag relevanta för studien och 

ger perspektiv på föreliggande studies område. 

2.1.1 Begreppet instrumentalteknik i allmän bemärkelse 

Begreppet teknik kan ses på olika sätt beroende på vem som pratar om teknik. Goodrick (1987) 

skriver om teknik utifrån en gitarrists perspektiv. Han påpekar att när det pratas i hur bra teknik 

en gitarrist har, pratas det egentligen om hur snabbt en gitarrist kan spela och hur korrekt en 

gitarrist spelar. Egentligen ingår det mycket mer i begreppet teknik. Allting som ingår för att 

kunna spela ett instrument anser Goodrick är teknik. Teknik, menar Rostvall (1998), är det 

verktyg som gör det möjligt för alla instrumentalister att kunna uttrycka sig musikaliskt. Att 

träna upp en bra grundteknik är en viktig del i lärandet för alla nybörjare. Claesson (1994) 

skriver om att teknik är motoriska mönster som blir automatiserade, det vill säga ett inövat 

muskelminne. Teknik är något som inte analyseras när det är applicerat, utan det analyseras 

bara när det kommer till ett nytt moment. Rostvall (1998) påtalar att desto fler mönster en elev 

automatiserar desto enklare blir det för eleven att lägga sitt medvetande på nya saker. Detta kan 

jämföras med Galamian (1985) som menar att teknik kretsar kring ton, intonation och rytm.  

2.1.2 Stråkteknik  

Courvoisier (2006) utgår från Joseph Joachim och hans metod ”The Joachim Method” när han 

skriver att stråken ska hållas med ett säkert grepp men inte med mycket styrka för att inte på-

verka tonbildningen negativt. Han förklarar att tummen ska placeras nära froschen mellan taglet 

och stången, och att fingrarna läggs ovanpå stången ovanför tummen. Havas (1961) påtalar att 

en felaktig stråkhållning kan förstöra för den bästa vänsterhanden i världen. Bara den bästa 

relationen mellan höger- och vänsterhand kan skapa den perfekta tonbildningen. Armen, han-

den och fingrarna som håller stråken, måste använda rätt muskler och slappna av i rätt muskler 

för att uppnå bästa möjliga tonbildning. Fokus på hur högerhanden ska hålla stråken är lika 

viktigt som hur vänsterhanden ska hålla fiolen. Hansen (1992) menar också att övning av stråk-

teknik måste göras i en helhet. Olika forskningar har gett stråkmusiker kunskap om hur krop-

pens rörelsemönster fungerar, vilket har lett till att stråkmusiker lättare kan förstå vissa rörelser. 

Vilket leder till att stråkmusiker lättare kan koppla vardagliga rörelser till sitt spelande. Förr i 

tiden fokuserades det på att öva teknik på varje del för sig, fingerstråk för sig, handledstråk för 

sig och så vidare. Hansen skriver att fokus borde riktas mot de större musklerna istället för att 

fokusera på fingrarna. Fingrarna är mer för det finmotoriska i spelet. Enligt Nielsen (1959) har 

hela högerarmen påverkan på stråken och dess funktion. Han påtalar att vi använder handen 

varje dag som en primär rörelse; till exempel när det ska lyftas en mugg eller skrivas ett med-

delande på datorn är det handen som styr rörelsen. En violinist måste tänka hela armen som en 

primär rörelse. En violinist måste också utgå från högerarmens axel, armbåge, handleden och 

sen handen och fingrarna. 

 

När Nielsen (1959) skriver om stråkteknik syftar han mycket på tonbildningen. Han skriver om 

att stråken har en egen funktion som vi stråkmusiker borde bejaka. Stråken ska kännas som en 

del av kroppen och inte ett fysiskt föremål utanför kroppen. För att kunna uppnå bästa möjliga 

klangeffekt finns det några lagar som följer stråkens inneboende egenskaper. Det finns åtta 



 9 

olika påpekanden som Nielsen tar upp. Den första handlar om riktningen på stråkdraget. Det 

innebär att taglets friktion mot strängen kan ge bästa klangeffekt om stråken förs i rät vinkel 

mot strängen, det vill säga parallellt med stallet. Detta, i samarbete med stråkens lutning som 

innebär att stråken (inte hela tiden) ska lutas så att taglet riktas mot stallet, bidrar även till att 

det blir bättre klang. När det gäller stråkens ändringar i avbalansering vid spel på olika spel-

punkter på stråken, tas det upp att stråken har olika tyngdpunkter. Beroende på vilken del av 

stråken som är i kontakt med strängarna behöver stråkmusikern kompensera med olika mycket 

tyngd med högerarmen.  

 

Det finns två principer för tonbildning och de är stråkdrag och stråktryck, menar Nielsen (1959). 

Dessa två måste samarbeta för att en bra ton ska kunna uppnås. Med en jämn hastighet i stråken 

och ett jämt tryck får violinisten en ultimat ton. Grundfunktionen är den funktion som Nielsen 

baserar hela upplägget i stråkteknik på. Det är ett grundstråk som har stråkens egen tyngd som 

enda tryck. Genom att använda grundstråket som utgångspunkt och sen bara lägga till lite tyngd 

med hjälp av fingrarna kan stråkmusikern öka tonstyrkan. Det går även att minska tonstyrkan 

genom att armen får bära lite av stråkens tyngd. Det går även att variera tonstyrkan med hjälp 

av stråkens olika draghastigheter. Nielsen nämner fiolens kontaktställe med vilket menas det 

ställe på strängen där stråken ska beröra för att uppnå den ton som önskas. Ju närmare stallet 

det spelas desto starkare blir tonen. Ju närmare greppbrädan det spelas blir det en svagare ton. 

Även stråkens hastighet har påverkan på tonen, och beroende på vilken position med vänster-

handen det spelas i påverkar det var stråkens kontaktställe är. Till exempel om det spelas i femte 

position behöver stråken vara närmare stallet.  

 

Nielsen (1959) lyfter även fram att kontakten mellan stången och taglet vid spel är ett viktigt 

moment i stråkfunktionen, är när och på vilket sätt stången med hjälp av fingrarnas tyngd kom-

mer i kontakt med taglet. Det skrivs även om hur mycket stråken ska spännas, och spänner vi 

stråken för hårt så att stången blir rak, tappar den sin elasticitet. Stråkens stång ska ha en lätt 

böj, men inte ha för slappt tagel heller. Stråkens lutning har också en påverkan på tonbildningen. 

Stången ska inte ligga mot strängen utan den ska luta mot taglet för att kunna uppnå den lutning 

som Nielsen förespråkar. Nielsen menar att stråkens rörelse vid strängväxling handlar om hur 

stråkens riktning ser ut när det görs en strängväxling mellan de olika strängarna. Hur en stråk-

musiker går till väga för att spela studsande stråk beskriver Nielsen att den hoppande rörelsen 

som går i lodrätt riktning är kombinationen av två olika stråkfunktioner. Den som behärskar 

kombinationen mellan dessa två funktioner kan behärska alla studsande stråkarter. De två olika 

funktionerna är det lyft i stråken som förorsakas av armens rörelser och stångens egna igång-

satta svängningar.  

 

Fischer (2012) skriver om det grundläggande greppet i hur en violinist ska hålla stråken. Han 

anser att tummen och långfingret är de fingrar som är grunden till stråkhållningen. Även Niel-

sen (1959) påtalar att stråkgreppet har som grundprincip att tummen är under stången, mellan 

trät och taglet nära froschen. Långfingret ska vara ovanför stången parallellt med tummen, och 

pek- och ringfingret läggs på stången bredvid långfingret. Lillfingret ska ligga med toppen på 

stången för det ska kunna uppnå en jämn balans beroende på var på stråken violinisten spelar. 

Fischer (2012) skriver att ”the fourth finger sits on the bow as on a seesaw, controlling the 

pressure of the bow in the string” (s. 3). Handens huvudsakliga funktion är att få en jämn balans 

på stråken menar Nielsen (1959). Hansen (1992) håller med både Fischer (2012) och Nielsen 

(1959) om var fingrarna ska placeras på stråken. Hansen (1992) tar även upp att fingrarna ska 

ha ett naturligt avstånd mellan sig, precis som när armen hänger avslappnat längs kroppen. 

Nielsen (1959) skriver att alla rörelserna vi använder med stråkarmen är naturliga rörelser. Det 
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som är bra att komma ihåg enligt Nielsen, är även att alla olika musklerna i armen måste sam-

arbeta för att kunna uppnå bästa möjliga tonkvalitet. För att kunna uppnå bästa möjliga tonkva-

litet menar Rolland och Mutschler (1974) att fokus bör ligga på stråkarmens tyngd och hur 

mycket tyngd en stråkmusiker applicerar på stråken för att kunna göra olika stråk.   

 

Olika stråkarter är något som många stråkmusiker har spelat. Nielsen (1959) tar upp tre stråk-

artsfamiljer, liggande stråkarter, accentuerade stråkarter och studsande stråkarter. Liggande 

stråkarter är de stråk som spelas mot strängen med hela stråken men med olika grader av tyngd. 

Accentuerade stråkarter är stråk som spelas mot strängen men med korta bestämda stråk. 

Studsande stråkarter är de som spelas med korta stråk men har en fallande känsla mot strängen.  

2.1.3 Strategier i musikundervisning och övning 

Hur en musiklärare designar sin undervisning kan ha påverkan på elevens lärande. Claesson 

(1994) skriver om de tre didaktiska frågorna som en musiklärare kan använda sig av när hen 

planerar sin undervisning: Vad, Hur och Varför, vilket är relevant för den föreliggande studien 

då den undersöker hur lärare designar sin undervisning. Claesson menar att med hjälp av dessa 

grundfrågor kan musiklärare få en tydligare bild varför hen väljer att strukturera sina lektioner 

på det sätt hen gör. Musiklärare har under sina år skaffat sig en stor mängd scheman i hur de 

ska öva, spela och musicera, menar Rostvall (1998). Detta bidrar till att musikläraren inte längre 

är helt medveten i varför de gör som de gör och hur de gör. Detta är positivt för deras egna 

musicerande, men kan skapa problem när de ska förstå var eleven befinner sig i läroprocessen. 

Om en musiklärare berättar och förklarar utifrån dessa tre didaktiska frågor anser Claesson 

(1994) att elever får ett tydligare tanke- och handlingsmönster som sedan ska gynna elevernas 

egna övande. Eleverna lär sig att applicera dessa kunskaper i nya sammanhang.  

 

I boken ”Violin och viola” skriver Menuhin (1976) om hur violinister ger liv till sitt instrument 

genom sitt spel. I boken lyfter han fram att övning är något som måste ske med omsorg, upp-

märksamhet och precision. Om en elev övar tio minuter måste dessa tio minuter utnyttjas till 

max. Övandet måste betraktas som glädje och inte tvång. Både lärare och föräldrar har stor 

påverkan på elevens övande och inställning till sitt instrument och musiken. Det får inte bli ett 

tvång från någon part, men övningen ska betraktas med respekt och ge eleven en bra utveckling, 

menar Menuhin. ”Ju bättre det går desto roligare blir det. Ju roligare det är desto bättre går det”, 

skriver Schenck (2000, s.18). Vidare skriver han att oavsett om vi gör någonting medvetet eller 

omedvetet, befäster vi kunskaperna när det upprepas. Varje gång vi utför något blir sannolik-

heten större att vi klarar det bättre och bättre från gång till gång. Genom att registrera en hän-

delse menar Havnesköld och Mothander (2013) att hjärnan förstärker förbindelserna mellan de 

neutrongrupper som är med i inkodningen. Denna typ av hjärnaktivitet bildar minnesspår, som 

hjälper oss att komma ihåg tidigare erfarenheter. Det finns även negativa aspekter om övning, 

menar Schenck (2000). Om eleven redan har övat in ett specifikt mönster, kan det bli svårt att 

ändra det. Det går inte att radera det ur minnet. En grundläggande regel för inlärning är att inte 

upprepa samma misstag, utan försöka skapa en ny stig. Rostvall (1998) påpekar att nerverna 

och musklerna inte kan skilja på goda och mindre bra mönster. För nybörjare ligger detta ansvar 

hos läraren att kunna analysera och hjälpa eleven in på rätt spår.  

 

  



 11 

2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens intresseområde. De 

teman som tas upp är övningstrategier och undervisningsstrategier, som är olika redskap för en 

fiollärare att kunna designa sin undervisning.  

2.2.1 Övningstrategier  

Graabraek Nielsen (2001) har observerat och analyserat övningstekniken hos två organiststu-

denter som studerade sitt tredje år på kyrkomusikerlinjen vid Norges Musikhögskola. Studen-

terna hade två övningsperioder där de övade in repertoaren. Resultatet visar att den första stu-

denten övade in sitt stycke i ett långsamt tempo för att kunna spela varenda not och rytm rätt. 

Hen såg däremot styckets snabbhet som ett problem, men som hen skulle lösa i framtida övning. 

Den andra studenten övade också långsamt, men övade på det sättet in snabba positionsväx-

lingar för händerna. Studenterna hade liknande taktik i hur de medvetandegjorde sina misstag. 

Båda gjorde en markering i noterna där de brukade spela fel, för att kunna påminna sig själva 

om var det brukade gå fel. Detta är relevant för den föreliggande studien då Graabraek Nielsen 

lyfter fram en metod för övning som instrumentallärare kan använda sig av. Saar (1999) skriver 

i sin avhandling att lärandet förutsätter olika prövningar av olika infallsvinklar i musiken. Han 

menar att kontextuella markörer kan liknas vid en situation att ta reda på var man är i en främ-

mande stad. Med hjälp av olika redskap som kartor, byggnader och andra igenkänningsmarkö-

rer går det att orientera sig fram och fastställa sin position. Liknande är det med musikern som 

orienterar sig genom olika stilmarkörer, som exempelvis kan vara musikens klang eller struktur 

med hjälp av tekniska färdigheter. Med en evaluativ dimension menas att musikerna skapar 

jämförelsevägar mellan det som är och det som kan bli, det vill säga att musikern är medveten 

om hur något kan förändras. Musikern lär sig att hitta variationer i sitt spel för att kunna pröva 

olika vägar till att utföra musiken på. Precis som Graabraek Nielsen lyfter även Saar fram att 

eleven och instrumentalläraren måste vara medveten kring sina handlingar, vilket gör det rele-

vant för den föreliggande studien hur instrumentallärare designar sin undervisning.   

 

I Graabraek Nielsens (2001) resultat framkommer att självinstruktion ses som en typ av guide 

av självlärande. Det handlar om att eleven guidar sig själv genom övning och analyserar hela 

tiden om det låter som hen har tänkt sig. Graabraek Nielsen menar att om studenten övar in 

några takter och det blir något fel i en takt, säger eleven till sig själv, muntligt eller i tanken, att 

i den här takten gick det inte så bra. Då fortsätter studenten sitt övningspass genom att bara öva 

på den takten för att sedan spela den takten tillsammans med de andra. Efter det analyserar 

eleven om det har blivit bättre eller inte. Graabraek Nielsen skriver i sin slutsats att om elever 

ska kunna öva medvetet krävs det att läraren tränar och ger eleven strategier i övning. Hon anser 

att om eleven lever i en miljö som är socialt stöttande och där självstudierna är goda, utvecklar 

eleven sin självreglering av övning. I Saars (1999) resultat framkommer det att den miljö eleven 

lever i har stor påverkan på elevens musikaliska utveckling. Musikaliteten konstitueras i inter-

aktion med olika aspekter i den omgivande miljön. I Birnik (1998) doktorsavhandling fram-

kommer det i resultatet att en lärare behöver ha kunskap om hur mötet med elever kan utformas 

för att kunna stimulera elevens lärande. Läraren behöver vara medveten i hur det egna beteendet 

i interaktion kan påverka eleven och även relationen med eleven. Detta kan vara relevant för 

den föreliggande studien då den undersöker hur fiollärare designar sin undervisning, vilket kan 

ha påverkan på elevernas lärande och utveckling. 

 

I Guos (2015) examensarbete om lärares hantering av elevers övning har han intervjuat instru-

mentalpedagoger om deras syn på och hantering av elevers övning. I resultatet framkommer 

det att alla informanter tycker att instrumentalspelet är ett hantverk som kräver tid, både för att 

underhållas och utvecklas. En av informanterna påpekar att övning är när det tillförs och befästs 
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ny kunskap hos individen. Informanten menar att i början är det fokus på att lära in ny teknik, 

men att sedan utnyttjas teknikerna för att kunna lära in ny repertoar. I studien framkommer även 

att motivation och engagemang från både föräldrar och lärare kan vara något positivt i elevens 

utveckling. För att eleven ska bli motiverad att öva anser en av informanterna att det ligger hos 

lärare att informera vad eleven ska öva på. Informanterna tar även upp att föräldrar skulle kunna 

vara mer engagerade i vad eleven behöver öva på till nästa lektion. Hatfield (2017) skriver i sin 

doktorsavhandling om motivation till övning. Syftet med denna studie är att undersöka person-

liga uppfattningar, fördelar och effekten av ett träningsprogram anpassat för musiker. Tränings-

programmet, som är vanligt inom sport och som testar olika psykologiska färdigheter, tilläm-

pades på musikstudenter under en period av femton veckor. Det som framkommer i studien är 

att de psykologiska färdigheterna gjorde det möjligt för deltagarna att hantera oro på bättre sätt 

än tidigare i programmet. Det framkom även i resultatet att användning av psykologiska fär-

digheter underlättade regelbundet återkommande lärande för deltagarna. Då föreliggande studie 

vill undersöka hur fiollärare designar sin undervisning i stråkteknik, är detta relevant för de 

lyfter fram hur fiollärare kan motivera sina elever i sitt övande. I Kulls (2016) examensarbete, 

som är en kvalitativ intervjuundersökning utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv, framkom-

mer att informanterna alltid använder sig av stråkteknik i sin undervisning. Kull har gjort en 

studie om vad stråkpedagoger har för syn på stråkteknik och hur den används i undervisningen. 

Hon har intervjuat pedagoger inom folkmusik och klassisk genre för att ta reda på om de har 

olika syn på ämnet. I studien framkommer det att för några informanter är stråkteknik självklart 

i deras undervisning. De menar att stråkteknik ska finnas med från dag ett. När de lär ut stråk-

teknik till sina elever använder några informanter separata etyder. Det som alla har gemensamt 

är att de involverar och formar stråktekniken till musiken eleven spelar i stunden. Två infor-

manter påpekaratt det inte behövs mer stråkteknik än vad repertoaren kräver. Kull tar även upp 

vad begreppet stråkteknik betyder inom respektive genre. Inom folkmusik kopplas oftast be-

greppet till dansen och rytmen. Enligt en av informanterna ska stråken göra samma mjuka ryt-

miska rörelser som en dansare gör. Inom den klassiska genren används stråkteknik som ett 

hjälpmedel för att bredda sig inom musiken och praktiskt kunna utföra den. Hur en fiollärare 

väljer att motivera sin elev till övning är ett sätt att designa sin undervisning. Detta är även 

relevant för den föreliggande studien då de även lyfter begreppet stråkteknik och dess betydelse 

i respektive genre. 

2.2.2 Undervisningsstrategier 

Det finns olika undervisningsstrategier i hur en musiklärare kan undervisa. Det finns även olika 

strategier i hur en musiklärare kan variera sin undervisning och hur en musiklärare kan bemöta 

sina elever för att kunna uppnå en bra klassrumsmiljö. Wachenfeldt, Brändström och Liljas 

(2012) har observerat och analyserat folkmusikundervisning på fiol och gitarr hos två elever 

som spelar fiol och en elev som spelar gitarr på Framnäs folkhögskola. De har observerat två 

instrumentallektioner med huvudsyftet att kunna ge en bild av hur utbildning av folkmusik kan 

gestalta sig vid en folkhögskola. I resultatet framkommer det att lektionerna bara innehåller 

gehörsutlärning, vilket innebär att eleven bara lär sig låtar genom att lyssna och inte genom att 

spela efter noter. Att lära ut på gehör bygger mycket på att förebilda för eleven så att hen kan 

imitera och härma läraren. Holgersson (2011) lyfter i sin studie fram att på Kungliga musik-

högskolan är både den musikaliska och verbala dialogen central på enskilda instrumentallekt-

ioner. Det framkommer även i resultatet att instrumentallärare tillsammans med studenten ut-

formar lektionens innehåll. Studenten kan ta med eget material som de jobbar med på lektionen, 

utöver instrumentallärarens material och planering. Instrumentalläraren och studenten får kom-

promissa för att det ska bli en givande lektion för studenten. Detta innebär att förhållningssätt 

till kunskap är att studenten utgår från instrumentallärarens inramning av undervisningen, men 

studenten kan i dialog med instrumentallärare komma med egna förslag. I Sandberg Jurströms 
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(2009) videoobservationsstudie framkommer hur körledares olika handlingsrepertoarer belyser 

körledares integration med det musikaliska materialet samt hur körledare med olika teckens-

kapande resurser formar olika tolkningar och gestaltningar av det aktuella materialet. Hand-

lingsrepertoarerna belyser även hur körledare interagera med körsångarna. Det innebär hur 

körledarna använder olika resurser för att få kören att uttrycka sig på olika sätt. Sandberg Jur-

ström påpekar att var och en av de olika handlingsrepertoarerna innehåller förekommande teck-

ensystem i form av tal, sång, pianospel, blickar, hand- och armrörelser och/eller andra kropps-

liga uttryck. Dessa belyser hur körledarna i sin interaktion med körsångarna och musikmateri-

alet gör när de illustrerar sina tolkningar. I resultatet tar hon också upp att lärare använder sig 

av blickar, gestik, kroppsliga rörelser och kroppsliga positioneringar samt tal, sång, stämsång 

och instrumentalspel för att representera klang, rytmik, melodik och harmonik och karaktärist-

iska drag som den aktuella musikstilen är knuten till. Detta visar på att en lärare kan använda 

sig av olika resurser och även involvera eleven för att få en varierad undervisning, vilket är 

intressant för den föreliggande studien. 

 

Lilja (2013) har utifrån videoobservation och intervjuer studerat hur förtroendefulla relationer 

mellan lärare och elev tar sig uttryck i den regionala värld som skolan utgör. I resultatet skriver 

hon om fyra dimensioner som att bry sig om, att lyssna, att sätta gränser och att möta motstånd. 

I resultatet lyfter hon för att det ska bli ett bra klassrumsklimat behöver läraren se klassen som 

en enhet, vilket kan vara ett sätt att bry som individuellas välbefinnande. En av informanterna 

är en lärare som är tydlig i sitt kroppsspråk med vad han tycker och tänker. Skulle han säga att 

något är bra så menar han det, och det tycks även eleverna känna av. Han är en lärare som är 

nöjd med både elevernas och sin egen prestation på lektionen, vilket bidrar till den goda stäm-

ningen. Att ge eleven bekräftelse kan ske genom att läraren tror på elevens vilja och förmåga, 

och att läraren ser elevens utvecklingsmöjligheter. Lilja menar att det inte alltid räcker med att 

eleven utvecklas i sin takt. Det är en balansgång mellan att sporra och uppmuntra som läraren 

måste klara av.  

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Det som främst saknas i forskningsöversikten är studier om begreppet stråkteknik, vilket har 

gjort det svårt att även hitta tidigare forskning och litteratur i ämnet. Det jag vill uppnå med 

denna studie är att tydliggöra begreppet stråkteknik och även få en bild av vilket fokus stråk-

teknik har i undervisning på kulturskolor och musikskolor runt om i landet. Min förhoppning 

är att fiollärare ska bli medvetna om vad begreppet stråkteknik innebär. Jag vill ta reda på varför 

stråkmusiker använder sig av samma begrepp men menar olika saker. Jag vill även undersöka 

hur stort fokus stråkteknik har i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka fiollärares 

syn på och användning av stråkteknik i sin undervisning. För att undersöka detta är studiens 

forskningsfrågor följande: 

  
1. Hur representerar1 fiollärare sin syn på stråkteknik? 

2. Hur designar2 fiollärare sin undervisning i stråkteknik?   

 

 

                                                 
1 Med ”representerar” menar jag att fiolläraren både via tal och visuella representationer uttrycker sin syn på och 

arbete med stråkteknik. 
2 Med ”designar” menar jag på vilka sätt fiollärare språkligt och visuellt förmedlar hur de med olika språkliga, 

kroppsliga och materiella resurser arbetar med stråkteknik i sin undervisning. 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv samt den te-

oretiska inramningen som genomsyrar hela studien, det socialsemiotiska perspektivet.  

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Konstruktionism är precis som objektivism en ontologisk ståndpunkt menar Bryman (2018). 

Det innebär att sociala egenskaper är resultat av samspel mellan olika individer. Konstruktion-

ism ifrågasätter åsikten att kategorier som organisation och kultur är från början givna enheter 

eller att de sociala aktörerna uppfattar dem som en yttre faktor som de inte kan styra eller på-

verka. Samhällsforskare hävdar att verkligenheten är socialt konstruerad samt att aktörers in-

teraktion och det kollektiva handlandet är konstruerade. Synsättet innebär även att sociala fö-

reteelser inte bara skapas via det sociala samspelet utan även att de befinner sig i ett tillstånd av 

ständig revidering. Till exempel nämner Bryman uttrycket ”manlighet”, och att det räknas som 

en social konstruktion. Det är något som konstrueras i människors samspel med varandra. Soci-

alkonstruktionism som föreliggande studie vilar på berör sociala objekt och kategorier, och att 

dessa ses som socialt konstruerade. Burr (2015) påtalar att ett socialkonstruktionistiskt perspek-

tiv är kritisk till självklar kunskap, då det inte finns objektiva och oberoende sanningar. Så som 

människan ser på verkligheten är den alltid färgad av vår världsbild och av vårt sätt att katego-

risera sociala företeelser. Även människans syn på kunskap är färgad av den historiska och 

kulturella kontext vi kommer ifrån. Kunskap, menar Burr, skapas i samspel med andra männi-

skor. Beroende på vilken världsbild människan utgår ifrån, kan olika typer av handlingar ses 

som naturliga eller onaturliga. I och med detta kan den sociala konstruktionen av kunskap få 

direkta sociala konsekvenser. I och med att föreliggande studie undersöker hur lärare designar 

sin undervisning i stråkteknik stämmer socialkonstruktionismen in på studiens fokus. Burr me-

nar att socialkonstruktionismen ser världen som konstruerad och föränderlig. Det finns ingen 

objektiv sanning, utan den konstrueras i stunden i den sociala samvaron.  

 

Epistemologi, eller kunskapsteori, påpekar Bryman (2018) handlar om vad som anses vara kun-

skap. Den epistemologiska grund som föreliggande studie vilar på är interpretativism. Interpre-

tativism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt, som brukar beskrivas som interpretativistisk eller 

även kallad tolkningsperspektiv. Detta är en syn som är uppbyggd kring förståelse och tolkning. 

Interpretativism grundar sig i uppfattningen att det behövs en strategi som kan ta hänsyn till 

skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt. Detta kräver att samhälls-

forskaren lyckas fånga den subjektiva innebörden av den sociala handlingen. Tyngden ligger 

på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur var och en tolkar en viss miljö 

i denna verklighet. I och med att samhällsvetenskapens studieobjekt är människan och kulturen 

hon rör sig i påverkas allting hela tiden av människan och hennes handlingar. På grund av denna 

föränderlighet krävs en kunskapssyn som bygger på förståelse och tolkning snarare än att för-

klara menar Bryman (2018). Avsikten med föreliggande syfte är att undersöka fiollärares syn 

på och användning av stråkteknik i undervisningen, vilket gör att interpretativismen passar för 

studiens fokus och forskningsfrågor.  

 

Induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik är något som är vanligt för kvalitativ 

forskning. Bryman (2018) påpekar att med induktiv ansats menas att teorin är resultatet av en 

forskningsinsats. Ett induktivt angreppssätt utgör ett alternativt sätt att koppla samman teori 

och forskning. Det innebär att en forskare har för avsikt att generera en teori baserat på dennes 

observationer och resultat. I och med att föreliggande studie ämnar undersöka lärares syn på 

begreppet stråkteknik och hur de väljer att designa sin undervisning i stråkteknik innebär det 

ett försök till att dra några slutsatser som kan visa en tendens till en teoribildning. 
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3.2 Socialsemiotiskt perspektiv  
I detta avsnitt presenteras de socialsemiotiska begreppen teckensystem, multimodalitet, trans-

formation, design och kunskapsrepresentationer. På grund av att föreliggande studie vill un-

dersöka fiollärares syn på stråkteknik och hur de designar sin undervisning i stråkteknik, ut-

gör socialsemiotiskt perspektiv ett passande teoretiskt ramverk då det fokuserar på vilka re-

surser läraren använder. 

3.2.1 Teckensystem och multimodalitet 

Selander och Kress (2010) skriver att semiotiska resurser är utgångspunkten för multimodalitet. 

Olika resurser används för att kunna tolka världen och skapa mening, och det gör vi genom på 

vilket sätt vi tilldelar något mening. Olika resurser som symboler, ord, gester och föremål be-

höver sättas in i ett sammanhang för att de ska få mening. Enligt Kress (2010) uppkommer 

dessa tecken genom sociala handlingar. Tecken förekommer i olika sammanhang, och dessa 

sammanhang måste beaktas för att vi ska kunna förstå tecknens betydelse. Tecken skapas av en 

teckenskapare som ger mening till ett lämpligt sammanhang med en form, ett urval eller val 

formad efter teckenskaparens intresse. Mening och form är ihopsatta till en enhet. Exempel på 

olika teckenvärldar som vi människor har utvecklat är ljud, gester, ytor och färgskalor som kan 

bli skrivtecken och matematiska tecken, målningar, teckningar. Dessa olika tecken, menar Se-

lander och Kress (2010), kan kombineras på olika sätt i böcker, TV, radio eller digitala medier. 

Under historien har människan visat på förunderliga variationer på teckenskapande aktiviteter. 

Alla teckenskapande aktiviteter är meningsbärande på sitt sätt i sina olika sammanhang. Kempe 

och West (2010) skriver att meningsskapande är centralt inom det socialsemiotiska perspekti-

vet. Fokuset ligger på de som använder sig av tecken för att kunna socialisera sig och även 

kombinera innehåll och form, det vill säga både uttrycka och ge förutsättningar för menings-

skapande. Enligt Selander och Kress (2010) är dagens kommunikation uppbyggd i många olika 

teckenvärldar, uttrycksätt och medier. 

 

Teckensystemens huvudsakliga syfte påtalar Kempe och West (2010) är att ordna och relatera 

olika sinnliga erfarenheter, planera och utvärdera handlingar och varna för faror. Selander och 

Kress (2010) menar att med hjälp av sekundära symbolsystem som till exempel skriftspråk, 

noter eller ritningar kan människan återuppleva sinnliga erfarenheter. En lärare och elev kan ha 

olika associationer till olika tecken i en lärandesituation genom att någon av parterna kan sakna 

tidigare erfarenheter. Detta perspektiv kan i en lärandeprocess studeras som en serie teckens-

kapande handlingar, semiotiska resurser som transformeras för att möjliggöra representationer 

av förståelse och kunskap. Föreliggande studie undersöker hur fiollärare designar sin undervis-

ning i stråkteknik, vilket gör det intressant att undersöka vilka resurser och tecken läraren an-

vänder för att kunna förmedla sin kunskap i stråkteknik. 

3.2.2 Design 

Begreppet design förknippas oftast med estetik, som exempelvis arkitektur, men design är 

också ett sätt att kunna skapa något nytt eller omskapa och använda något på ett nytt sätt, menar 

Selander och Kress (2010). Att tillägga något till världen som inte fanns där förut är vad design 

handlar om. Design förenar form och funktion, men kan under designprocessen lägga tonvikt 

vid den ena eller den andra sidan. Exempelvis är radioapparaten ett exempel på att Dieter Rams, 

som designade den, valde att fokusera mer på funktion istället för estetik. Design handlar inte 

bara om yta, form och estetik, utan Selander och Kress anser att design även handlar om att 

forma objekt som villkor för kommunikation. En designer blickar alltid framåt mot nya möjlig-

heter. En lärare blir då en designer som skapar en miljö med hjälp av olika resurser som finns i 

klassrummet för att kunna undervisa sina elever. Det handlar även om hur läraren planerar och 

utvärderar sin undervisning. Genom att lära eleven reflektera över olika förändringar och lära 
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sig reflektera över sitt eget lärande, ges eleven möjlighet att förberedas inför att själv kunna 

ställa om och anpassa sig till förändringar.  

 

Enligt Kempe och West (2010) är imitation den transformationsprocess som är minst mentalt 

krävande. Genom att designa en lektion där eleven får titta på och samtidigt lyssna till läraren 

som sjunger eller spelar, kan eleven transformera dessa sinnesintryck till handlingar och härma 

läraren. Med hjälp av att eleven lyssnar och härmar läraren, kan läraren på ett effektivt sätt ge 

en bild av musikstycket och samtidigt kan eleven med hjälp av syn och hörsel koppla ihop 

lärarens motoriska mönster med det musikaliska gestaltandet. Kempe och West menar att noter 

i en sådan situation har väldigt lite att tillföra. Även fast imitation är effektivt i instrumentalun-

dervisning påpekar de att det inte är någon vanlig didaktisk metod som används.  

 

3.2.3 Transformation och transduktion 

Transformation kan ses som ett sätt att omgestalta eller bearbeta information menar Selander 

och Kress (2010), som en re-design. Omgestaltning kan innebära att något görs om, till exempel 

genom att läsa en text för att sedan själv skriva egna nya texter för att beskriva eller utvärdera 

det lästa. En transformering kan även användas, kombineras och skapa nya representationer 

med hjälp av resurser som finns tillgängliga. Exempelvis genom att läsa en bok och sedan skriva 

ner det som är relevant arbetar människan inom samma teckenvärld. När information väljs ut 

bearbetas och kombineras den, och skapar sedan en ny representation. Detta benämns som en 

tranformationscykel. Personers samspel, dialog och positionering till varandra är viktiga att 

förstå i processen, för att kunna veta vilken inriktning aktiviteten kan ta. Både lärare och elever 

kan interagera med varandra för att stödja varandra, men de kan även motverka varandra. I en 

lärprocess görs det val, och de kan ses som fixeringspunkter där en betydelse och en grund 

tillfälligt låses fast för en möjlig fortsättning. Det som väljs ut är beroende av vad som uppfattas 

som intressanta utmaningar och som fångar uppmärksamheten vid ett specifikt tillfälle. De re-

surser som används för att visa sin förståelse sammankopplas med vad som i situationen upp-

fattas som rimliga, självklara eller möjliga resurser för handlingen. I transformeringen skapas 

det ständigt nya representationer med hjälp av tillgängliga resurser. Kress (2010) påtalar att 

med hjälp av flera teckenvärldar kan människan omforma sin förståelse, exempelvis när det 

görs filmer av en bok eller tal till bild. Detta kallar Kress transduktion, vilket menas med att 

människan för över något till något annat, exempelvis en bok till film eller musik till noter.  

 

I en andra del av transformationscykeln menar Selander och Kress (2010) att eleven presenterar 

sitt kunnande och förståelse som sedan utvecklas till diskussion, bedömning och metareflektion 

i både lärprocessen och representationen. Transformationscykeln är skapad för att följa och 

analysera ett mer formellt inramat lärande, men även informellt lärande. En tydlig aspekt som 

även förekommer i den första transformationscykeln är bedömning. För att kunna ge eleven 

stöd och utveckling. I den andra transformationscykeln sker det en kunskapsbearbetning, ele-

verna kan reflektera över sina erfarenheter och gestaltningar när de får tillbaka sina bedömda 

och betygsatta arbeten. Eleverna kan tydliggöra vad de har lärt sig och även bli medvetna i hur 

läraren upprätthåller vissa bedömningsmallar.  

3.2.4 Kunskapsrepresentationer 

Selander och Kress (2010) skriver att en representation är ett uttryck för hur en människa upp-

fattar världen. En representation är ett sätt att visa sin förståelse på, genom olika handlingar och 

olika slags interaktioner med andra människor eller med olika objekt. En representation upp-

märksammar bara vissa drag, vilket gör att det inte blir en sann återspegling av hur något är. 

Kempe och West (2010) påpekar att kunskapsrepresentationer är symboliska system som till 
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exempel en bild eller en modell som representerar olika aspekter av ett fenomen. Syftet med 

representationen innebär att skapa en översiktlig bild över ett komplext fenomen. Det är för att 

underlätta kommunikation och lärande utan egna sinnliga erfarenheter. I samband med skolvä-

sendets tillkomst, utvecklades snabbt kunskapsrepresentationerna. Istället för att få direkta sinn-

liga erfarenheter av det som skulle läras, utvecklades lärandet till en aktivitet som handlade om 

att lära sig tolka och förstå abstrakta kunskapsrepresentationer i språk och bilder. Genom att 

delta i en social praktik och genom att härma de som var mer erfarna, kunde deltagare lära sig 

mer. Designen för kunskapsrepresentationen menar Kempe och West kan få konsekvenser för 

både interaktionen och maktrelationerna i de lärandesituationer där representationerna används. 

Kunskapsrepresentationer har en påverkan på hur vi förstår och planerar våra handlingar. De 

blir olika redskap i vårt sätt att designa vår förståelse för världen. I undervisningen och lärandet 

kan dessa representationssystem få stora konsekvenser. I skolan är det ofta de symboliska re-

presentationerna som hamnar i fokus istället för de företeelser som representeras. Inom musik-

undervisning är det däremot vanligt att fokusera på symbolerna innan det blir musik av det. För 

pedagoger är det bra att förstå väsentligheten av representationerna för att de ska kunna designa 

lärandesituationer. Enligt Kempe och West är notbilden en representation i musikundervis-

ningen. Notbilden är utformad för att representera tonhöjder och rytmer. Beroende på hur länge 

en elev har spelat, kan notbilden tolkas på olika sätt. Det som inte framkommer i notbilden är 

hur musiken ska formas, det vill säga frasering, dynamik, klangfärg. En notbild kan liknas vid 

skriftspråk, för den som ska lära sig ett nytt språk.    

 

Selander och Kress (2010) ser kunskap som något som framträder genom de olika sätt som 

människan representerar världen på. Kunskap skapas för att människan ska kunna hantera olika 

dilemman och utmaningar, och lägger även en grund för de handlingsalternativ som väljs. Även 

lärandet hjälper människan att öka förmågan att engagera sig i världen på ett meningsfullt sätt. 

Lärandet hjälper människan att applicera olika teckenvärldar i en specifik kunskapsdomän som 

kan vara antingen av teoretisk eller praktisk art. Meningsskapande kan, precis som lärandet, 

förstås som en kreativ handling där människan omskapar befintliga representationer. Genom 

att transformera information och skapa representationer anses det som en meningsskapande 

aktivitet och även ett uttryck för hur individen engagerar sig i världen. Vilket är relevant för 

den föreliggande studien då eleven omskapar representationer, exempelvis genom att eleven 

tolkar en notbild. 
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och metod. Här redogörs 

också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt dess 

trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Här presenteras begreppen kvalitativ forskningsmetod, semistrukturerad intervju och videoob-

servation som forskningsmetod samt multimodal analys och tematisk analys som analysmetod. 

4.1.1 Val av forskningsansats 

Bryman (2018) skriver att kvalitativ forskning är en forskningsstrategi som ofta lägger tyngden 

på ord istället för siffror när det sker insamling och analys av data. Kvalitativ forskning är en 

öppnare form för intervjuer och intervjuaren kan anpassa sina frågor efter informantens svar 

menar Johansson och Sveder (2010). Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få så 

detaljerade svar som möjligt från informanten. Enligt Bryman (2018) handlar det om att tolka 

och förstå en viss situation eller upplevelse. En kvalitativ forskning skiljer sig på många sätt 

från kvantitativ forskning. Kvalitativa studier har sina utgångspunkter i de kunskaps- och ve-

tenskapsteoretiska ståndpunkterna som presenterades i tidigare kapitel, det vill säga socialkon-

struktivism och interpretativism. Bilden av den sociala verkligheten inom kvalitativ forskning 

ses enligt Bryman som föränderlig och inte slutgiltigt definierad. Detta ger informanterna möj-

lighet att kunna ge en detaljerad bild av sina tankar och idéer. Då föreliggande studie vill ta 

reda på fiollärarnas syn på stråkteknik passar kvalitativ forskning,  

4.1.2 Val av forskningsmetod 

Den valda forskningsmetoden i denna studie är semistrukturerad intervju och videoobservation. 

Semistrukturerad intervju menar Bryman (2018) är varken en strukturerad eller ostrukturerad 

intervjumetod. Semistrukturerad intervju är mellan strukturerad och ostrukturerad intervjume-

tod, där dessa två intervjumetoder möts. Det som skiljer dessa olika metoder från varandra är 

hur forskaren ställer frågorna. Denna intervjumetod passar bra till denna studie då jag som fors-

kare har ett tydligt fokus och vill ställa några specifika frågor. Enligt Bryman behöver inte 

intervjuaren ställa frågorna i följd, utan kan välja att hoppa mellan frågorna. Intervjuaren har 

även möjlighet att i stunden ställa nya frågor som är anknutna till informantens svar. Eftersom 

studien är kvalitativ har informanterna möjlighet att utforma sina svar på ett personligt sätt, 

utan att behöva tänka på att det finns rätt eller fel svar då det är deras personliga tankar inter-

vjuaren är intresserad av.  

 

I denna studie är jag som intervjuperson intresserad av informanternas egna synsätt på ämnes-

området, vilket innebär att inte styra intervjun för mycket. Bryman påtalar att fokus ligger på 

hur informanterna uppfattar och tolkar frågorna och vad informanten anser vara viktigt att ta 

upp i sitt svar. Då gäller det att intervjuaren ger informanten utrymme för att kunna ta upp 

valfria teman som hen är intresserade av. Kvale och Brinkman (2014) anser att den semistruk-

turerade eller, som de benämner den, den halvstrukturerade intervjun fokuserar på upplevelsen 

av det valda ämnet hos intervjuobjektet. I föreliggande studie undersöks fiollärares upplevelser 

och syn på det valda ämnesområdet. För att ge informanterna möjlighet att kunna visa på sitt 

instrument hur de brukar arbeta med sina elever har jag valt att filma intervjuerna. Videoobser-

vationen är inte den huvudsakliga forskningsmetoden i föreliggande studie, utan bara ett kom-

plement till de semistrukturerade intervjuerna. En av fördelarna som Bjørndal (2005) skriver 

om gällande ljud- och videoinspelning är att det finns möjlighet för forskaren att gå tillbaka till 

materialet och analysera det mer i detalj. En till fördel som tas upp är att forskaren kan upptäcka 
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något nytt och intressant varje gång hen tittar på materialet. Det är därför möjligt att vid varje 

uppspelning välja att fokusera på olika saker, och på så sätt skapa en ingående och djup förstå-

else av samspelet i intervjun. En ljud- och videoinspelning ger dock inte en sann bild av verk-

ligheten, då den kan ha en viss påverkan på deltagarna menar Bjørndal. Kameran kan ses som 

ett ytterligare sätt för informanten att även genom gester och ord visa vad hen menar.  

4.1.3 Val av analysmetod 

Som analysmetod till föreliggande studie har multimodal analys och tematisk analys valts. En-

ligt Norris (2014) är all typ av interaktion multimodal. Som exempel kan nämnas en konversat-

ion med en kamrat, bilder och så vidare. Första steget till en multimodal analys av en interaktion 

är en grundläggande förståelse av en rad kommunikativa teckensystem. I en interaktion med en 

kamrat uppmärksammar personen i fråga kamratens språkbruk för att kunna höra de verbala 

valen, kontentan, tonhöjden, betoningarna och även tonfall. På vilket sätt kamraten sitter eller 

står, hur kamraten rör på huvudet, ansiktsuttryck, vilka kläder hen bär är också saker som upp-

märksammas i en interaktion. Enligt Norris är det på samma sätt som när personen är medveten 

om miljön runt omkring sig när interaktionen äger rum. Om det spelas musik i bakgrunden och 

personen inte är fokuserad på musiken, är hen ändå medveten om musiken. Alla dessa olika 

element har påverkan på konversationen med kamraten. Hen kanske talar långsammare eller 

snabbare, beroende på vad det är för musik i bakgrunden eller beroende på var konversationen 

äger rum. Norris menar att vi generellt kommunicerar bäst med vårt språk. Språket innehåller 

mycket information, vilket gör att det inte behövs några andra kanaler för att kunna förmedla 

något. TV och internet kommunicerar via bilder. Oftast kan en bild ge bättre information än att 

läsa en instruktionsbok. Interaktion är en vardaglig händelse och från dag till dag används en 

mängd kommunikativa kanaler i interaktionen. Norris menar att i en multimodal interakt-

ionsanalys är forskaren inte intresserad av de uppfattningar, tankar och känslor människor upp-

lever, utan snarare intresserad av hur människor uttrycker dessa uppfattningar, tankar och käns-

lor. 

 

Olika kommunikativa teckensystem, menar Norris (2014), är till exempel hållning, blickar, hu-

vudrörelser, gester, talat språk, musik med mera, vilka i huvudsak ses som system för represen-

tation. Ett system för representation, eller kommunikationssätt, är ett semiotiskt system med 

regler och regelbundenhet kopplade till det. När vi observerar en interaktion och försöker ur-

skilja alla de kommunikativa teckensystemen som individerna använder, märker vi snart att 

detta är en överväldigande uppgift. Människor rör på sina kroppar, händer, armar och huvuden 

och medan observatören försöker förstå innehållet i det som talas, har de redan missat många 

viktiga budskap som varje talare skickar avsiktligt eller inte. Föreliggande studien videofilmas 

och kan på så sätt få med alla gester informanten förmedlar, och dessa kan då i efterhand tolkas 

och analyseras. Genom att kunna se videofilmen flera gånger blir det lättare att få med fler 

detaljer i analysen.  

 

Tematisk analys är enligt Braun och Clarke (2006) en metod för att identifiera och analysera 

mönster (teman) inom data. De påpekar att i intervjuer går det att hitta teman och begrepp som 

är relevanta för studien. Det som är viktigt är att de teoretiska ramarna och även metoderna 

passar med vad forskaren vill ta reda på. Tematisk analys är inte bunden till någon existerande 

teoretisk ram. Tematisk analys kan vara en essentiell eller realistisk metod, som rapporterar 

erfarenheter, betydelser och verkligheten hos deltagare. Tematisk analys används som inspirat-

ion till den föreliggande studien för att hitta teman i datamaterialet.  
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4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av respondenter, studiens genomförande, studiens 

etiska överväganden samt dess trovärdighet och giltighet.  

4.2.1 Urval av respondenter 

I föreliggande studie har fyra informanter valts ut genom ett målinriktat urval. Bryman (2018) 

menar att urvalstekniken grundar sig i att försöka finna en överrensstämmelse mellan en studies 

forskningsfrågor och dess informanter. Forskaren söker då efter informanter som är relevanta 

för studiens forskningsfrågor. Enligt Bryman ställs den kvalitativa forskaren inför svårigheter, 

då det är svårt att avgöra hur många som bör intervjuas. Till den föreliggande studien valdes 

fyra informanter ut, med förhoppning att det skulle uppnås variation och bredd i informanternas 

svar. Urvalet gjordes på grundval av ett fåtal kriterier som stämde överens med forskningsfrå-

gorna. Informanterna skulle vara fiolpedagoger och jobba på antingen en kulturskola eller mu-

sikskola. Jag valde i första hand kulturskolor och musikskolor i närliggande område, men fick 

på grund av bristande intresse i närområdet vidga frågan om deltagande till andra kultur- och 

musikskolor i andra orter. Jag skickade ett mail till rektorerna på de olika kultur- och musik-

skolorna. Det var fyra informanter som var intresserade av att delta i studien. Här beskrivs 

kortfattat de fyra fiolpedagogerna: 

 

Namn: Fiollärare 1 

Ålder: 39 år 

Utbildning: Musiklärarutbildning 

Aktiva år som lärare: 13 år 

Typ av skolform: Kulturskola 

 

Namn: Fiollärare 2 

Ålder: 27 år 

Utbildning: Musiklärarutbildning 

Aktiva år som lärare: 3 

Typ av skolform: Musikskola 

 

Namn: Fiollärare 3 

Ålder: 38 år 

Utbildning: Musiklärarutbildning 

Aktiva år som lärare: 11 år 

Typ av skolform: Musikskola 

 

Namn: Fiollärare 4 

Ålder: 37 

Utbildning: Musiklärarutbildning 

Aktiva år som lärare: 13 

Typ av skolform: Musikskola 

4.2.2 Datainsamling 

Det genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer för insamling av data, en intervju med var-

dera informant. Tre av intervjuerna gjordes på varje informants arbetsplats, medan en gjordes 

via videosamtal. Samtliga intervjuer spelades in via ljudupptagning med en zoom samt video-

dokumenterades med en videokamera. Intervjuerna inleddes med att presentera studiens syfte 

och fokus. Sedan användes en intervjuguide som baserades på studiens forskningsfrågor (se 

bilaga). Intervjuerna tog 30 till 40 minuter att genomföra. I enlighet med det som nämns om 
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semistrukturerade intervjuer var inte intervjuerna hårt hållna till några ramar. Intervjuaren och 

informanten förde ett samtal i det relevanta ämnesområdet med grund i studiens forskningsfrå-

gor. Om informanten var kortfattad i sina svar kunde jag som intervjuare inflika med ytterligare 

och fördjupande frågor i ämnet stråkteknik för att kunna komma närmare ett mer djupgående 

svar. När informanten hade mycket att säga var jag som intervjuare passiv och lyssnade på vad 

informanten hade att säga.  

4.2.3 Bearbetning och analys 

Vid transkribering av ljudinspelningarna användes Amazing Slow Downer. Ljudfilen lades in 

i programmet och hastigheten på ljudet minskades, vilket gjorde det lättare att hinna med och 

höra vad som sades i intervjuerna. Vid transkribering av videoinspelningarna använde jag mig 

av Windows Media Player, för att kunna se vad informanten gjorde för gester samt vad hen 

visade på instrumentet. Intervjuerna transkriberades i ett Word-dokument där alla talade ord 

samt det visuella och även intervjuarens frågor skrevs ner. När informanten visade något fysiskt 

beskrevs det i en parentes. Parentesen applicerades antingen efter en mening om informanten 

var tyst när hen gjorde en fysisk rörelse eller i en mening om informanten gjorde en fysisk 

rörelse samtidigt som hen sa något. Tidsmarkörer sattes ut vid varje nytt frågeområde för att 

lättare kunna gå tillbaka vid behov och lyssna igen. Sedan analyserades materialet genom att 

läsa igenom det som hade transkriberats, för att därefter kunna hitta övergripande teman. För 

att hitta relevanta övergripande teman utgick jag ifrån vilka semiotiska resurser fiollärarna 

nämnde i sina intervjuer. När jag hade bestämt mig för vilka övergripande teman jag ville an-

vända mig av började jag sortera in olika citat som passade in under varje tema. Jag använde 

mig av färgkoder för att markera vilken informant som hade sagt vad, till exempel fick Fiollä-

rare 1 grön text och fiollärare 2 fick blå text och så vidare.  

4.2.4 Etiska överväganden 

Enligt Codex (2019) skall alla som deltar informeras om hur insamling av data går till, få veta 

vad forskningen går ut på samt få veta att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. 

Eftersom föreliggande studie grundar sig på intervjuer finns det några etiska överväganden att 

ta hänsyn till, då det är människor involverade. De informanter som har deltagit i studien fick 

en blankett där det stod information om detta (se bilaga). Informanterna fick även skriva på en 

samtyckesblankett för att delta i studien. Vetenskapsrådet (2019) menar att anonymisering och 

avidentifiering är viktigt. Detta innebär att endast forskaren ska veta vilka som deltar i studien 

och ingen ska kunna ta reda på vem som har sagt vad i intervjuerna. För att anonymisera infor-

manterna i den föreliggande studien, har jag valt att döpa informanterna till fiollärare och sedan 

en siffra. De intervjuer och videoinspelningar som har gjorts raderas när arbetet är färdigställt.  

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Föreliggande studie är en kvalitativ studie, vilket innebär att det inte finns någon mening med 

att eftersträva ett resultat som kan generaliseras. Enligt Bryman (2018) är det inte huvudfokus 

på att generalisera den kvalitativa forskningen. I en kvalitativ forskningsansats påtalar Bryman 

att de vanliga begreppen reliabilitet och validitet behöver anpassas. Därför fokuserar förelig-

gande studie på begreppen tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet delas in i fyra olika katego-

rier. Innebörden av trovärdighet handlar om hur troligt och sannolikt ett resultat är. För att en 

forskare ska kunna skapa en trovärdighet i resultatet, behöver forskaren säkerställa att forsk-

ningen har genomförts i enlighet med de regler som finns. Överförbarhet, handlar om huruvida 

det går att tillämpa resultatet i andra kontexter. I kvalitativ forskning kan det vara svårt att 

överföra på en ny forskning, då kvalitativ forskning går mer på djupet genom intensiva studier 

av mindre enheter. Med pålitlighet menar Bryman att forskaren måste redogöra för forsknings-

processens alla delar och även motivera dem, vilket föreliggande studie har gjort i skriftlig 
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form. Till sist har vi möjlighet att styrka och konfirmera, det vill säga om forskaren har kunnat 

kontrollera sina värderingar så att de inte har påverkat undersökningen på ett avgörande eller 

skevt sätt. Johansson och Sveder (2010) påtalar även att noggrannheten vid mätning kan påver-

kas av om materialet har samlats in på samma sätt genom hela studien.   
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5 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av intervjuerna med fyra 

fiollärare på kultur- och musikskolor. De övergripande teman som presenteras är synen på be-

greppet stråkteknik och hur lärare designar sin undervisning i stråkteknik. Slutligen görs en 

sammanfattning av resultatet.  

5.1 Synen på begreppet stråkteknik 
I temat om synen på begreppet stråkteknik presenteras rubrikerna stråkteknik som tonbildning, 

stråkteknik som hållning samt stråkteknik som stråkarter, som alla på olika sätt visar hur fiol-

lärare representerar sin syn på begreppet stråkteknik.  

5.1.1 Stråkteknik som tonbildning 

Alla fiollärare är enade om att stråkteknik som tonbildning är det som är stråkteknik. Alla har 

lite olika syn på hur vägen till en bra tonbildning ser ut, men alla menar att stråkteknik innebär 

tonbildning. Fiollärare 1 menar att i grund och botten innebär stråkteknik ljudet och tonen från 

fiolen. Hen påpekar att det är stråken som avgör vad det är för ljud som kommer ur fiolen, vilket 

innebär att utan stråkteknik är det väldigt svårt att få fram det musikaliska uttryck som önskas:  

 
Naturligtvis innebär inte stråkteknik bara stråkarter, det innebär mycket tonbildning 

för mig. Tonbildning innebär också olika typer av ljud, och de får man fram genom 

olika stråkarter. Tonbildning är ju stråkteknik över huvud taget. (Fiollärare 1) 

 

”Stråkteknik är ett viktigt redskap för att få det att låta som man vill”, säger fiollärare 2. Hen 

menar även att ”resultatet av bra stråkteknik eller dålig stråkteknik blir nog tonbildning”. Fiol-

lärare 4 lyfter fram att ”stråken är med och bestämmer”, vilket innebär att stråken är en viktig 

faktor i tonbildningen. Fiollärare 3 säger att ”stråkföring, kontaktställe och hur man för stråken, 

är minst, skulle jag säga, halva femtio procent av klang och ton och så där”. Hen lyfter fram att 

det finns flera olika bidragande faktorer till stråkteknik, men det alla faktorer har gemensamt är 

att skapa tonbildning:  
 

Stråkteknik är det den gör för att få det att låta på olika sätt, för att få fram det ljud 

som man vill ha. Med de små är det väldigt mycket att förknippa de med olika käns-

lor bara för att få det att låta på olika sätt. men sen pratar jag inte om vad det kanske 

heter, vad det är, stråktekniskt med de begreppen. Få det att låta på olika vis. (Fiol-

lärare 2) 

 

Fiollärare 1 påpekar att eleverna kan se hur bra ton de har beroende på hur mycket strängen 

svänger fram och tillbaka. Ju mer den svänger desto bättre ton har eleven.  
 

Det är tonbildningen. Oftast spelar eleverna, om de själva spelar rakt av så att säga, 

så spelar de oftast för luddigt eller för hårt. Det hörs att de håller för hårt. Det får 

man hela tiden kämpa med, att de antingen lägger bättre tyngd på från axeln och 

nedåt och har bättre kontaktställe. Oftast är det kontaktstället också, eller att man får 

träna på avspänning istället. (Fiollärare 1) 

 

Fiollärare 1 menar på att det är inte bara att dra stråken fram och tillbaka som gör att det blir 

bra ton, utan även tyngden från hela högerarmen och hur eleven håller stråken bidrar till att det 

blir en bra tonbildning. 
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5.1.2 Stråkteknik som kroppshållning och stråkhållning 

Det är inte alla informanter som pratar om stråkteknik som kroppshållning och stråkhållning, 

vilket innebär handens position och kroppshållning. Enligt fiollärare 4 är stråkhållning stråk-

teknik. Hen påtalar att ”det handlar om att kunna använda stråken så jag inte får ont”. Fiollärare 

4 menar att begreppet stråkteknik är ett vitt begrepp, och att det handlar om hur vi håller stråken 

tills vi använder den. Samtidigt menar fiollärare 3 att stråkhållningen kan se ut hur som helst 

bara musikern lyckas uppnå en bra ton: 
 

Jag har sett såna där klassiska YouTube-klipp med någon som sitter och spe-

lar fiol så här [hen håller fiolens nedre del mot bröstet, i höjd med armhålan 

håller stråken så här [hen håller stråken spretigt med fingrarna] och det låter 

skit bra. Bra! Grattis liksom. Jag känner att det finns inte ett rätt sätt liksom, 

inte alls så. (Fiollärare 3) 

 

Fiollärare 3 tycker att det är viktigare att uppnå en musikalisk upplevelse. Eleverna behöver 

inte kunna hålla stråken för att de ska kunna spela musik. ”Om det fortfarande låter bra, men 

inte ser bra ut, då skulle jag inte peta så mycket i det” menar fiollärare 2. Hen påtalar att om det 

låter bra i stunden och inte ser skadligt ut, så väljer hen att inte prioritera stråkhållning. Fiollä-

rare 1 pratar om att en lärare behöver påminna eleverna om deras stråkhållning. Det är väldigt 

lätt att eleverna tappar greppet genom att tummen blir rak eller lillfingret blir rakt och att de 

kan bli stela i handen. Hen påpekar att eleverna i åldrarna fem till tio år inte har koll på varför 

de ska hålla som de gör, de vet bara att de ska göra det. För fiollärare 2 är inte stråkhållning det 

som prioriteras med nybörjare. Hen visar i början hur det ska se ut när eleven håller stråken och 

väljer sedan att inte peta så mycket på det utan väljer att fokusera på att eleven ska få spela. Om 

eleven börjar påpeka att det inte låter som hen vill så kan läraren 2 vara där och peta lite, ”testa 

ändra lite här, hur skulle det låta om du höll så här?”. Fiollärare 2 påpekar att om det ser riktigt 

illa ut ändrar hen på det direkt. Det finns de elever som har svårt att få ton från början på grund 

av dålig stråkhållning. Eleverna kan åstadkomma ganska mycket med en väldigt dålig stråk-

hållning menar fiollärare 1, vilket inte underlättar lärandet av en bra stråkhållning. Eleverna vet 

inte exempelvis att lillfingret är till för att hålla balansen. Någonting som kan vara bra att po-

ängtera är att handen inte ser likadan ut hela tiden: 

 

Det är att poängen är att man inte bara ska hålla på ett sätt, poängen är att du 

ska kunna hålla precis som du vill. Att du ska kunna ändra dig under tiden, 

att handen ser annorlunda ut vid spetsen eller vid froschen. Och att det händer 

någonting under vägen när man gör ett uppstråk eller nedstråk. (Fiollärare 1)  

 

Då faller det lite på allt läraren har sagt till sina elever angående stråkhållning menar fiollärare 

1. Handen kommer se annorlunda ut beroende var på stråken eleven spelar, och först då kan 

eleverna få större förståelse för handens och fingrarnas olika funktioner. Fiollärare 4 pratar om 

hela armen som stråkhållning. Hen påpekar att med de äldre eleverna går det att förklara och 

visa mer hur de ska få en bra grundhållning: 
 

Det kan ju faktiskt få dem till och förstå att det blir skillnad om en håller 

armbågen [hen lägger armbågen längs sidan av kroppen, väldigt avslappnad] 

ner så, eller om hen är med och aktiv [hen visar en armbåge som är i höjd 

med bröstet, och visar en mer aktiv kropp. En aktiv kropp som skulle kunna 

spela när som helst]. (Fiollärare 4) 
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Fiollärare 4 lyfter fram att hen inte alltid medvetet har med stråkteknik i sin undervisning. Hen 

väljer att fokusera mycket i hur eleven håller stråken och se till att få en arm som jobbar paral-

lellt med stråken så den inte släpar efter. Genom att eleven inte har någon bra stråkhållning kan 

de begränsa sig i sitt musicerande, menar fiollärare 4. Hen menar att om stråkhållningen ser bra 

ut och eleven inte får ont av att spela, då har eleven möjlighet att lära sig saker resten av livet:  

 

Om du sätter tummen mitt i handen och kramar om tummen med fingrarna 

och sen släpper kramet och vänder upp handen då har du perfekt stråkhåll-

ning, för just din hand. Det är alltid tummen, oftast som är det finger som är 

bromsklossen om det finns någon sådan. (Fiollärare 1) 

 

Fiollärare 1 har inte tänkt stråkhållning som någon stråkteknik, men hen menar att eleverna 

måste ha en bra grundhållning för att kunna känna sig fria i sitt spel. Om det uppstår någon typ 

av hinder, så kan det oftast vara tummen eller fingrarna i högerhanden som kan vara broms-

klossen.  

5.1.3 Stråkteknik som stråkarter 

Enligt fiollärare 2 är stråkarter olika begrepp, olika stråktekniker, ord för att kunna beskriva hur 

det ska låta. För fiollärare 1 är stråkarter detsamma som stråkteknik. Hen menar på att det är 

stråktekniken som avgör vad det är för ljud som kommer ur fiolen, bortsett från pizzicato. För 

att kunna uppnå ett önskat musikaliskt uttryck gäller det att ha ett bibliotek med en massa olika 

tekniker. Med tekniker menar hen exempelvis stråkvändningar eller olika stråkarter, men hen 

menar även att en god tonbildning också hör ihop med stråkteknik:  

 
När man börjar eller när man ska värma upp på en lektion, tror jag jobbar med stråk-

teknik, ganska ofta. Hitta hit till froschen och känn efter hur det känns att ligga där, 

nu ska vi dra hela stråken och försöka dra den rakt liksom hitta kontaktställe eller 

vad det nu kan vara, på en skala. (Fiollärare 3) 

 

Även för fiollärare 4 är stråkarter stråkteknik, men hen menar att de olika stråkarterna behöver 

olika problemlösningar för att de ska kunna spelas. Tonbildning menar fiollärare 1 innebär olika 

ljud, vilket framkommer genom olika stråkarter. För att kunna spela olika stråkarter menar fiol-

lärare 2 att eleven måste ha en bra stråkhållning, eleven måste hålla stråken rätt: 

 

När jag väl kommer till avancerade stråkarter, tycker jag att det är väldigt kul, 

men också svårt. Det är roligt att titta på vad det är som händer i handen och 

vad är det som justeras när man ska få till ett spiccato till exempel. (Fiollärare 

3)  

 

Att få eleverna att spela ut mer är något som fiollärare 3 jobbar mycket med. Hen påpekar att 

stråken är den som bestämmer alla nyanserna. Tidigt i elevernas utvecklingskurva börjar hen 

att undervisa i legato och även korta stråk, för att så fort som möjligt få fart på stråken. Eleverna 

ska kunna känna att de har en hel stråke.  

5.2 Hur lärare designar sin undervisning i stråkteknik 
I detta delkapitel presenteras hur fiollärare designar sin undervisning i stråkteknik, det vill säga 

hur fiollärare lär ut stråkteknik. De teman som presenteras är musiktekniska och materiella re-

surser i undervisningen samt att förebilda i undervisningen.  
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5.2.1 Musiktekniska och materiella resurser i undervisningen  

Att undervisa i stråkteknik lyfter alla informanterna fram är ett moment som alltid är med i 

deras undervisning, vare sig det sker avsiktligt eller inte: 

  
Ja, jag använder mig av stråkteknik i undervisningen. Jag pratar inte om det med de 

små, det finns så mycket annat de ska fokusera på. Så där pratar jag inte om att de 

ska lära sig någon typ av stråkteknik, utan där sker det mer undermedvetet. (Fiollä-

rare 2) 

 

Fiollärare 1 är väldigt mån om att när det undervisas i stråkteknik ska det vara strukturerat och 

genomtänkt. Med strukturerat menar fiollärare 1 att det ska vara en tydlig lektionsplanering och 

ha en tydlig röd linje i elevens progression. Strukturerade lektioner och lektionsplanering ses 

som materiella resurser, där läraren har gjort en tydlig lektionsplanering som bidrar till elevens 

utveckling av stråkteknik. Fiollärare 1 använder Ševčík som en mall för att själv kunna få en 

struktur i sin undervisning i stråkteknik. Fiollärare 1 använder alltid någon teknikövning från 

Ševčík till de äldre eleverna för att det ska få en bra grund. Om det etableras en struktur så blir 

det avdramatiserat och en del av lektionen. Detta är något som fiollärare 4 också är väldigt mån 

om, att eleverna ska få med sig en bra grund inom stråkteknik. Hen ångrar att hen inte hade lagt 

ner mer tid på stråkteknik, just för att inte behöva ha några begränsningar idag. Detta vill inte 

fiollärare 4 att eleverna ska behöva uppleva: 

 
Då tänker jag att det är väl inte vi som ska sätta begränsningarna för vad våra elever 

möjligt skulle kunna lära sig. Ingen är den perfekta läraren på det viset som 

kommer lära ut alltihopa, jag menar på att vi får göra så gott vi kan. (Fiollärare 

4) 

 

Många av fiollärarna lyfter att de använder sig av etyder som resurs när de undervisar äldre 

elever och de som har kommit lite längre i sin utveckling. Fiollärarna väljer att använda sig av 

etyder till äldre elever för att de kan förstå begreppen om de olika stråkarterna samt att de äldre 

eleverna är mer medvetna om stråkteknik. Ševčík är en person som har skrivit flera etydböcker. 

Dessa etydböcker är ett material som alla informanter lyfter fram att de använder sig av, fram-

förallt för att de tycker att det finns många bra nedskrivna övningar för stråken i böckerna. 

Fiollärare 4 använder oftast bara några övningar ur böckerna, övningar som hen vet är bra och 

som hen själv har spelat. Fiollärare 2 väljer att jobba med teknik ur detta material separat med 

de äldre eleverna som har kommit längre i sin utveckling. För de små eleverna väljer hen istället 

att väva in teknikövningarna i låtarna. När fiollärarna använder sig av teknikövningar, väljer de 

en övning som kan vara användbar för kommande stycke eller låt som de jobbar med. Sedan 

väljer alla fiollärarna att börja lektionen med den övningen, och värma upp med den.  

 

Att ta ut svåra partier ur ett stycke eller en låt och göra etyder av det är något som lyfts fram  

hos alla fiollärarna. Fiollärare 3 påpekar att hen nästan alltid utgår från ett musikaliskt samman-

hang. En lektion kan vara väldigt kort och hen tycker att det är roligare att jobba med musiken 

istället för enskilda övningar. Hen plockar ut det svåra stället ur stycket eller låten och övar på 

det partiet genom att upprepa det några gånger, men fiolläraren kan även utveckla en etyd som 

övar på samma sak som det svåra partiet kräver. Fiolläraren skapar en ny etyd med hjälp av 

rytmer och toner från det svåra partiet i stycket eller låten 

 

Att värma upp med en skala är något som lyfts hos alla fiollärarna. De använder sig oftast av 

skalan som resurs med de yngre eleverna för att kunna väva in olika stråkarter, men utan att 

benämna de olika stråkarterna. Eleverna får istället härma läraren: 
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Man löser det oftast inte bara på en dag, utan det tar en liten stund innan det är eta-

blerat och, när man väl har gjort det så är det väldigt svårt att glömma det igen. 

(Fiollärare 1) 

 

Fiollärare 1 talar om några elever som inte är duktiga på att öva från lektion till lektion, men de 

har en ambition till att vilja spela så bra de kan. Med dessa elever jobbar fiollärare 1 inte lika 

effektivt med teknikövningar, utan eleverna får istället spela lite mer låtar, vilka som ses som 

en musikteknisk resurs. Hen påpekar att om hon hade tvingat på eleverna dessa teknikövningar 

så hade inte eleverna fortsatt. Detta leder i sin tur till att det blir mer utmanande för läraren att 

undervisa. Eleverna utvecklas inte lika snabbt och kan även ha svårare att få kontroll över sin 

stråke: 

 
Jag har en tjej som går på gymnasiet nu, och jag har haft henne sen hon var fem år. 

Jag har varit med i hela hennes uppväxt, och jag märker naturligtvis att om jag hade 

kört hela teknikpaketet med henne, som gör att hon hade kunnat blivit väldigt avan-

cerad. Då hade hon inte blivit gladare för det. därför så gör jag inte det då heller. Jag 

ska inte säga att alla inte klarar det, för de gör de egentligen. Det är bara det att vissa 

övar inte tillräckligt mycket för att det ska kännas för relevant. (Fiollärare 1) 

 

Fiollärare 1 påpekar att om eleverna har bra klang kan de tydligare höra vad de gör. Ju bättre 

eleven hör vad hen gör, desto tydligare blir det att höra vad eleven vill förmedla med sin musik:  

 
Sen hade jag alltid haft med ett moment där man får strängen att vibrera så mycket 

som möjligt. Det har jag nästan alltid oavsett vilket stycke eller vad det nu är för 

något. Det är en stående bit i undervisningen också, tonbildning helt enkelt. (Fiollä-

rare 1) 

 

Det gör att eleven får en tydligare ”röst”, och tydligare bild i huvudet vad hen vill åstadkomma. 

Har eleven allt detta så är hen rustad för nervositet. ”Klangen är din bästa vän. Luta dig på den, 

låt stråken göra jobbet”, säger fiollärare 1:  

 
Men en sak som kan vara väldigt god att känna till, det är att jag kan märka att ele-

verna kan luta sig väldigt mycket på sin stråkteknik och tonbildning om man har 

preppat det under lång tid. Den har också stor påverkan på nervositet nämligen. 

(Fiollärare 1) 

 

Fiollärare 1 menar att om en elev har fokuserat mycket på stråkteknik och tonbildning, kan det 

underlätta hanteringen av elevens nervositet. Det kan bidra till att eleven blir mindre nervös. 
  

5.2.2 Kroppsliga och klingande resurser i undervisningen 

Genom att hjälpa eleverna att få en bra tonbildning menar alla fiollärarna att de förebildar. De 

tycker att förebilda för eleverna är viktigt. De menar att eleverna oftast inte har några andra 

förebilder än sin egen fiollärare. Möjligtvis har någon elev en förälder eller en släkting som 

spelar något instrument och som har spelat hemma, vilket kan ha bidragit till att eleven har en 

bild av hur hen vill att det ska låta. Annars är det bara läraren som eleverna träffar tjugo minuter 

i veckan, som är deras förebild:  

 
Och då försöker jag nog och få eleven till och själv göra. Säg att vi jobbar med ett 

stycke eller en låt, och så märker jag att ’nä men, det här är inte, här får hon inte ton 
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ordentligt som hon skulle kunna få’ så försöker jag få de till och själva till och höra 

att de inte får ton, så att de får upp en medvetenhet om hur de spelar, hur vad de får 

för ton. (Fiollärare 4) 

 

Fiollärarna menar att med de yngre eleverna förebildar de bara när det gäller stråkteknik. De 

väljer att inte prata så mycket om det. Stråkteknik finns med hela tiden på lektionerna, men 

ingenting som är inplanerat eller som läraren väljer att prata om. När eleverna har kommit en 

bit i sin utveckling börjar fiollärarna att prata mer om stråkteknik, och ge eleverna tydliga tek-

nikövningar där de övar på olika stråktekniker. Fiollärare 3 lyfter fram att eleverna lär sig 

snabbare genom att läraren förebildar. Hen påtalar att det lätt kan bli för mycket prat, att läraren 

står och förklarar och att eleven till slut kan tappa fokus. Detta brukar inte ge bra resultat utan 

hen menar att det är bättre att säga ”titta på mig, se om du kan härma mig”. Fiolläraren spelar 

före och visar vad eleven ska spela, sedan spelar eleven efter och spelar samma sak som fiollä-

raren spelade. Fiolläraren använder här sitt eget spel som en resurs för att eleven ska lära sig 

spela. Eleven använder sedan resurserna att titta, lyssna och härma för att lära sig stråkhållning, 

tonbildning och stråkarter. Det kan vara komplext att förklara hur eleven ska hålla handen på 

ett bra sätt. Då menar fiollärare 3 att det är bättre att gå fram och forma handen där den ska vara 

på stråken, men givetvis även i kombination med tal och förebildning:  

 
Jag ser till exempel min kollega som har undervisat i 25 år någonting, hen tar i han-

den (visar med händerna hur kollegan brukar göra när hen formar elevernas händer. 

Ser ut som att hen håller i en klump lera som hen formar) och så woop, som en lera 

liksom, och så där bara sitter den. Det hjälper mig enormt, att få se det, se någon 

göra det. För det är inget jag kan läsa mig till.  ’Då tar du tag i handen i handleden ’, 

det skulle aldrig gå. Utan det är någonting som jag måste se ’okej, han gör ungefär 

sådär ’. Han vänder lite på stråken och så tittar han på undersidan, ja du vet. (Fiollä-

rare 3) 

 

Som fiollärare 1 säger, så ”skulpterar” hen handen som en resurs åt de yngre barnen. Genom 

att forma handen så att den ser avspänd och bra ut, kan eleverna lättare komma ihåg känslan av 

en bra stråkhand, än om de skulle ha format handen själva. Det som alla fiollärarna har gemen-

samt är att de påpekar att stråkhållning är något som de får påminna eleverna om hela tiden: 

 
Sen får man hålla på och påminna dem, men oftast kan de tappa greppet och tummen 

blir rak, lillfingret blir rakt och de blir låst och så vidare. Men då får man kanske 

snarare påminna dem så att de kan hitta tillbaks, och det kan de oftast. (Fiollärare 1)  

 

För nybörjare menar fiollärare 3 att det är mer fokus på att sätta ner vänsterhandens fingrar på 

rätt plats, handen ska hållas rätt och det är även viktigt att koppla spelet till örat så att det blir 

rent. När hen undervisar nybörjare väljer hen att inte börja med spiccato, utan väljer att fokusera 

på att få kontakt med strängen och få en bra ton: 

 
Då handlar det mera om att man vill etablera en stråkteknik där man kör på ett bra 

kontaktställe och såna bitar. Men när man har blivit lite mer avancerad då, pratar 

man mer om utpräglade stråkarter. (Fiollärare 1) 

 

Fiollärare 3 pratar även om att få eleverna att få fart i stråken, att använda hela stråken och inte 

bara använda en liten del av stråken. Fiollärare 2 väljer att undervisa nybörjarna genom att inte 

prata om olika stråkarter, utan väljer att förknippa de olika ljuden med känslor. En människa 

har flera sinnen som går att använda. Enligt fiollärare 1 så kan läraren vara den enda förebild 

de får träffa och höra på en vecka. Genom att med resurserna både få höra hur det ska låta och 

även kunna se hur det ska se ut gör att det kan underlätta inlärningen. Det blir lättare om alla 
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sinnen används. Fiollärare 3 brukar ta en bild på eleven när den håller stråken på ett bra sätt för 

att sedan kunna skicka bilden till föräldrarna så de kan öva på det hemma tillsammans med sitt 

barn. Hen kan även filma och skicka det med eleven hem. Även fiollärare 4 kan använda sig av 

inspelningsutrustning för att eleven ska bli mer medveten om sin ton, men hen använder det 

bara på äldre elever som har spelat ett tag. Bild, filma och ljudinspelning är visserligen materi-

ella resurser, men de används av eleven för att kunna titta på och även lyssna på när eleven är 

hemma och övar. Men precis som fiollärare 3 säger så är elever olika. Hen har en elev som är 

medveten om sin kropp och kan lätt följa läraren genom att titta och lyssna som resurs, samti-

digt som hen har elever som har svårt att titta på läraren och förstå vad som behöver rättas till. 

Fiollärare 3 använder även sig av en spegel som resurs för att eleven på lektionen ska kunna se 

hur hens hållning, stråkföring och vidare ser ut: 

 
Nånting som jag tycker är användbart är att ta en bild och skicka till föräldern. ’kolla 

här! Så här ska det se ut. Se till att få till det varje gång ni’ till exempel om inte 

föräldern är med, eller filma, så att de får se eller en spegel bara.  ’Se du nu, ser du 

va fint, här är spetsen. Håll här nu liksom, så här ska det se ut, du kan titta på det när 

du är hemma’. (Fiollärare 3)  

 

Enligt fiollärare 4 är tonbildning ett ideal som var och en måste bygga upp själva. Hen säger att 

”du får väl någonstans den tonbildning som dina idoler har”. Genom att eleven lyssnar mycket 

på sina idoler får de en bild av hur de vill att det ska låta, men sedan är det inte säkert att de 

låter precis som idolerna. I slutänden måste eleven hitta sitt eget tonideal, egen tonbildning 

menar fiollärare 4. Även fiollärare 1 lyfter fram att eleven tillsammans med läraren försöker 

hitta ett tonideal som passar för eleven. Det är viktigt att eleverna spelar sitt bästa, och gör det 

bästa de kan utifrån sina egna förutsättningar. Fiollärare 4 påpekar att det ligger lite hos läraren 

att hjälpa eleverna att hitta fler förebilder som spelar fiol än bara läraren. Hen lyfter fram att det 

kan vara svårt idag att be eleven gå in på Spotify och lyssna på någon förebild som läraren har 

föreslagit. För på Spotify finns en del annan musik som eleven kan tycka är roligare att lyssna 

på än det som fiolläraren har föreslagit. Genom att förebilda jobbar fiollärare 4 mycket med 

sina elever att hitta sin grundton: 

 
När du väl har hittat din grundton kan du börja med att experimentera med det, tycker 

jag. För då har du något att utgå ifrån, då vet du att du har din grundton. Och med 

grundton menar jag att instrumentet ska svara. (fiollärare 4)  

 

Fiollärarna tar i sin intervju upp att de med eget spel förebildar som resurs väldigt mycket med 

de yngre eleverna, men med de äldre eleverna förebildar och förklarar fiollärarna varför de gör 

som de gör. Exempelvis när fiollärare 2 förebildar för sina yngre elever, använder hen bara 

uttrycken som korta och långa stråk. Med de äldre eleverna använder hen mer termer som till 

exempel spiccato, tenuto samtidigt som hen förebildar. Fiollärare 2 undervisar elever som går 

på gymnasiet och läser musik. I deras kurs ingår de att de ska få ett personligt uttryck och även 

lära sig hur det lät förr, lära sig stycket eller låten ur ett historiskt perspektiv. Fiollärare 2 blandar 

med att eleverna får välja stycke själva som de får göra en egen tolkning på, där det inte före-

bildas alls av fiolläraren. Sedan kan hen lära ut en låt, både på gehör eller efter en not och 

förebilda före för att eleven ska få en bild av hur det ska låta. Det som även fiollärare 1 gör är 

att förklara varför hen gör som hen gör. Detta för att eleven lättare ska kunna ta till sig det som 

läraren visar. Fiollärare 4 förebildar dock hellre än att förklara: 

 
Jag tänker att om jag kan förebilda på mitt instrument och visa vad jag tänker är, vad 

som för mig är en bra ton eller så. Så tror jag att det smittar av sig, utan att en säger 

så mycket. (Fiollärare 4)   
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Fiollärare 4 säger även att ”de fattar, även fast de inte fattar att de fattar”, och menar att eleverna 

lär sig snabbare genom att bara titta på läraren. Hen tar även upp ett problem med att elever 

som inte har haft en lärare som inte har förebildat mycket i sin undervisning, gör att eleverna 

inte förstår varför de ska titta och lyssna på läraren för att lära sig något. Hen menar att det är 

ett hinder att förklara för eleverna hur de ska göra. Detta leder till att fiollärare 4 har med mo-

ment i stråkteknik i sin undervisning, men pratar inte om det utan bara förebildar. I en under-

visningssituation menar fiollärare 3 att det kan vara en fördel att vara flera som spelar samtidigt 

för att eleverna ska våga spela ut, men även bygga upp sitt tonideal. Om det bara är en elev och 

läraren, spelar läraren alltid med eleven som en resurs för att hen ska kunna få en ”jag-kan-

känsla”. Ibland behöver eleven även höra hur hen själv låter för att kunna utveckla sin egen 

klang, vilket kan få eleven att sjunka in lite i sin ”jag-kan-känsla”. Fiollärare 2 försöker få sina 

små elever att spela mer och mer själva. Det är lite svårt eftersom eleverna håller på att lära sig 

noter och ett nytt språk, men fiolläraren låter eleverna spela mer och mer själva utan att fiollä-

raren spelar med dem, för att de därmed ska kunna bli mer självständiga.  

 

5.3 Sammanfattning och slutsatser 
I resultat framkommer det att fiollärarna har en gemensam syn på att tonbildning är stråkteknik. 

Fiollärarna påtalar att stråkteknik och tonbildning är samma sak, men att det finns olika faktorer 

som bidrar till bra tonbildning, såsom stråkhållning och stråkarter. Några fiollärare menar att 

med hjälp av bra stråkhållning kan eleven uppnå bra tonbildning genom att hålla stråken på ett 

avslappnat sätt, vilket innebär att högerhanden behöver vara avslappnad. När fiollärarna under-

visar i stråkteknik använder de sig av både musiktekniska resurser som övningar i de låtar som 

spelas, materiella resurser som etydböcker och att fiolläraren förebildar. I sin undervisning i 

stråkarter använder alla fiollärarna sig av separata nedskrivna övningar från etydböcker. Detta 

för att de vill få en tydligare röd linje i elevens utveckling och för att ge eleven möjlighet att 

utvecklas så mycket som möjligt. Stråkarter hjälper eleverna att kunna få olika ljud i fiolen 

genom att spela på olika sätt med stråken. Det som även framkommer i resultatet är att fiollä-

rarna förebildar hellre än att prata, för att eleverna därigenom ska kunna få en bild av hur det 

ska låta och se ut. Genom att fiolläraren förebildar kan eleven se hur det ska se ut när hen spelar, 

höra hur det ska låta och även känna hur det känns när hen spelar på rätt sätt. I resultatet fram-

kommer det att lärarna använder sig av en stor blandning av resurser, ett multimodalt arbetssätt. 

Detta visar att lärarna kan använda sig av alla dessa resurser för att variera sin undervisning i 

stråkteknik.  Genom att variera undervisningen och inlärningen av stråktekniken lär sig eleverna 

att vidareföra kunskaperna till andra låtar eller övningar. Elever har olika förutsättningar för 

lärandet, vilket gör det viktigare för läraren att variera sin undervisning med hjälp av olika 

resurser.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som lyfts 

fram berör undervisning i stråkteknik relaterat till ett socialsemiotiskt perspektiv och stråktek-

nik kopplat till musikaliskt uttryck. Därefter förs en diskussion över studiens valda metod. Slut-

ligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yrkesområdet samt behovet av framtida forsk-

nings- och utvecklingsarbeten. 

6.1 Resultatdiskussion  
Här diskuteras resultat och slutsatser från den genomförda studien i relation till studiens syfte, 

frågeställningar och aktuell tidigare forskning. De teman som lyfts fram är undervisning rela-

terat till ett socialsemiotiskt perspektiv och stråkteknik kopplat till stråkhållning och tonbild-

ning.   

6.1.1 Undervisning relaterat till ett socialsemiotiskt perspektiv 

I resultatet framkommer det att stråkteknik innebär tonbildning, men vägen för att kunna uppnå 

en bra tonbildning ser lite olika ut hos informanterna. Något som alla informanterna använder 

sig av för att kunna lära ut stråkteknik är att förebilda. Fiolläraren förebildar genom att spela 

före eller med eleven för att eleven ska se hur det ska se ut när hen spelar fiol samt höra hur det 

ska låta. De menar att om fiolläraren förebildar så lär sig eleven snabbare eftersom de både kan 

härma, lyssna, känna och se. Hansen (1992) anser att när det ska övas stråkteknik måste alla 

delar av armen vara med, det måste göras i en helhet. Genom att informanterna förebildar hör 

eleverna hur det ska låta och de ser hur de ska hålla stråken och även använda den. Hade fiol-

läraren bara förklarat alla dessa olika delar hade det enligt lärarna tagit längre tid för eleven att 

lära sig. Genom att eleven får vara med och spela tillsammans med fiolläraren, får eleven även 

en känsla av hur det ska kännas när det är rätt. I resultatet pratar informanterna om att elever 

vanligtvis inte har någon annan förebild än sin egen lärare inom fiolspel. Det gör det extra 

viktigt att eleven får höra sin lärare spela och även se sin lärare spela.  

 

Några informanter använder sig av både ljud- och filminspelning för att eleven i efterhand ska 

kunna både se och höra sig själv. Det blir en helt annan bild att höra sig själv direkt från instru-

mentet än från en inspelning. För att eleven ska kunna jämföra sitt eget spel med någon annans 

spelar läraren även in sig själv. Alla dessa olika teckensystem kan ses som resurser för lärande. 

Selander och Kress (2010) lyfter fram att olika resurser används för att kunna tolka världen och 

sedan skapa mening. Kempe och West (2010) påpekar att teckensystemets huvudsakliga syfte 

är att ordna och relatera olika sinnliga erfarenheter. En lärare och en elev kan ha olika associ-

ationer till olika tecken i en lärandesituation då någon part kan sakna tidigare erfarenheter me-

nar Kempe och West (2010). Semiotiska resurser kan i en lärande process transformeras för att 

möjliggöra representationer av förståelse och kunskap. I resultatet framkommer det att med 

hjälp av de olika ljud- och videoinspelningarna får eleven möjlighet att se och höra sig själv 

från ett annat perspektiv. Detta verkar hjälpa eleven att få en tydligare förståelse om de teknik-

övningar de arbetar med på lektionen. 

 

Fiollärarna använder sig av musiktekniska resurser som etyder och låtar för att lära ut stråktek-

nik. I resultatet framkommer det att när fiollärarna använder sig av noter kan de antingen före-

bilda innan och visa hur det kan låta eller ge eleven möjlighet att tolka notbilden själv. Wachen-

feldt et al. (2012) skriver om att en folkmusiklärare bara använder sig av gehörsutlärning i sin 

undervisning. Att lära ut på gehör bygger mycket på att förebilda för eleven så att hen kan 

imitera och härma läraren. Detta skiljer sig inte mycket från att läraren förebildar efter noter. 

Enligt Sandberg Jurström (2009) använder sig lärare av blickar, gestik, kroppsliga rörelser och 
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kroppsliga positioneringar samt tal, sång, stämsång och instrumentalspel för att representera 

klang, rytmik, melodik, harmonik och karaktäristiska drag som den aktuella musikstilen är knu-

ten till. Enligt Kempe och West (2010) är imitation den transformationsprocess som är minst 

mentalt krävande. De menar att i en sådan situation har noter väldigt lite att tillföra.  

 

I resultatet framkommer det att lärarna inte väljer att fokusera på stråkteknik med de yngre, 

utan gör det mer aktivt när eleverna har kommit en bit i sin läroprocess. I Kulls (2016) studie 

framkommer det att några informanter tycker att stråkteknik ska vara med från dag ett. För dem 

är stråkteknik självklart att det ska vara med i undervisningen. Saar (1999) menar att med hjälp 

av olika redskap, eller som i detta fall olika resurser, kan musikern orientera sig fram i musikens 

struktur eller klang med hjälp av tekniska färdigheter. Musikern lär sig hitta variationer i sitt 

spel för att kunna testa olika vägar till att utföra musiken. Som i resultatet menar en informant 

att olika tekniska färdigheter kan innebära olika stråkarter. Claesson (1994) anser att om en 

lärare jobbar efter de tre didaktiska frågorna Hur, Vad och Varför, och även berättar och för-

klarar för eleven utifrån dessa frågor får eleven ett tydligare tanke- och handlingsmönster som 

sedan kan gynna elevens eget övande. Precis som informanterna tar upp i resultatet förebildar 

de bara med de yngre barnen, och med de äldre kombinerar de prat med förebildning. Genom 

att lärare visar och förklarar utifrån dessa tre didaktiska frågor menar Claesson att eleverna 

lättare kan applicera kunskaperna på nya sammanhang.  

 

I Hatfields (2017) resultat lyfts fram att psykologiska färdigheter gjorde det möjligt för delta-

garna att hantera oro på bättre sätt än tidigare. Det kunde även underlätta regelbundet återkom-

mande lärande för deltagarna. Selander och Kress (2010) påpekar att transformationscykelns 

andra del ger en förklaring till hur eleven visar sitt kunnande och förståelse som sedan utvecklas 

till diskussion. Det sker en kunskapsbearbetning och eleven kan reflektera över sina erfaren-

heter och gestaltningar. Eleven kan tydliggöra vad hen har lärt sig och även bli medveten i hur 

läraren upprätthåller vissa bedömningsmallar. I resultatet tar informanterna upp att de har en 

verbal dialog med de äldre eleverna, och genom att prata om stråkteknik och även genomföra 

det praktiskt kan eleven visa vad hen har lärt sig. Graabraek Nielsen (2001) menar att om elever 

ska kunna öva medvetet behöver läraren träna och ge eleven strategier i övning. Det framkom-

mer i den föreliggande studiens resultatet att en av fiollärarna strukturerar upp sin undervisning 

och gör en tydlig lektionsplanering för att stråkteknik ska bli en del av lektionen varje gång. 

Genom att läraren har en tydlig struktur på lektionen med vad de börjar lektionen med, hur de 

jobbar med stycket eller låten och hur de avslutar lektionen kan eleven plocka med sig denna 

struktur hem till övningsrummet. Med hjälp av olika resurser som videoinspelning och ljudin-

spelning, kan läraren även spela in sig själv som underlättar elevens övning hemma. Lilja 

(2013) skriver att det är viktigt att lärare och elever har förtroende för varandra. Hon lyfter fram 

att läraren måste kunna se individerna och dess möjligheter att kunna utvecklas. Eleven får 

bekräftelse genom att läraren tror på elevens vilja och förmåga. Hon menar att det är läraren 

som måste utmana och även uppmuntra sina elever för att de ska kunna utvecklas. I resultatet 

är det en fiollärare som tar upp att hen inte väljer att använda sig av teknikövningar på vissa 

lektioner då de känner att eleven inte skulle gynnas av det. Fiolläraren väljer att använda sig av 

låtar, och om det uppstår ett svårt parti i låten så övar de på det stället flera gånger istället för 

att ha en separat etyd. Fiolläraren väljer även ibland att skapa nya etyder som passar till låten, 

vilket kan kopplas till Selander och Kress (2010) som beskriver design som ett sätt att skapa 

något nytt eller omskapa och använda det på ett nytt sätt.  

6.1.2 Stråkteknik kopplat till stråkhållning och tonbildning 

Det som även framkommer i resultatet är att stråkmusikern med hjälp av en bra stråkteknik kan 

utrycka sig musikaliskt utan några hinder. Saar (1999) påpekar att miljön eleven lever i kan 
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även ha stor påverkan på elevens musikaliska utveckling. Det som även framkommer i resulta-

tet är att bra stråkhållning är väldigt individuellt, men informanterna påpekar att så länge det 

ser avspänt och bekvämt ut att spela så är det rätt. Fischer (2012) och Nielsen (1959) beskriver 

hur fingrarna och handen ska hålla stråken för att kunna uppnå bästa stråkhållningen. Stråkhåll-

ning är precis som all annan teknik något som behöver övas på hela tiden. Eftersom vi männi-

skor växer och förändras under årens gång så finns det inget rätt eller fel hur en stråkmusiker 

ska hålla i stråken. Det som framkommer i resultatet är vikten att ha ett avslappnat spel. Att 

spela ett instrument är också ett hantverk som behöver mycket tid för att underhållas och ut-

vecklas enligt Guo (2015).  

 

Informanterna pratar mycket om att eleverna ska få en bra tonbildning och få en bra klang. 

Informanterna uttrycker att eleverna får en bra tonbildning genom sina förebilder som i många 

fall är fiolläraren. Genom att läraren förebildar ska det hjälpa eleverna att uppnå en bra tonbild-

ning. Nielsen (1959) skriver att stråkteknik är tonbildning. För att kunna få en bra tonbildning 

menar han att eleven måste ha kontroll på sin stråke, att stråken ska kännas som en del av 

kroppen. En av informanterna tar upp i resultatet att stråkhållning inte är viktigt för att kunna 

uppnå en bra klang. Enligt Rolland och Mutschler (1974) ligger fokuset på armens tyngd för 

att kunna uppnå bästa möjliga tonkvalité. Det beror helt enkelt på hur mycket tyngd stråkmusi-

kern applicerar på stråken för att kunna göra olika stråk.  

 

6.2 Metoddiskussion  
Att ha semistrukturerad intervju och videoobservation som val av datainsamlingsmetod upplevs 

som passande för föreliggande studie då intervjuformen är öppen och bjuder in till en fri re-

flektion från informanterna. Enligt Bryman (2018) behöver inte intervjuaren förhålla sig till en 

lista med frågor, utan hen kan anpassa sig om informanten kommer in på ett intressant spår. Då 

föreliggande studie strävar efter att ta reda på hur fiollärare representerar sin syn på stråkteknik 

har det varit givande att låta informanterna prata fritt om ämnet. Bryman (2018) påpekar att det 

ligger mycket i hur informanterna uppfattar och tolkar frågorna och även vad informanterna 

anser är viktigt att ta upp i sina svar. Denna studie undersöker även hur lärare designar sin 

undervisning i stråkteknik. För att informanterna ska få möjlighet att visa på sitt instrument hur 

de brukar undervisa i stråkteknik valde jag att videoobservera intervjuerna. Videoobservation 

är inte den föreliggande studiens huvudsakliga analysmetod utan bara ett komplement. Bjørndal 

(2005) skriver att en fördel med ljud- och videoobservation är att forskaren kan gå tillbaka till 

materialet och analysera det mer i detalj. På grund av att intervjun videodokumenterades kunde 

informanten även förtydliga sitt tal med gester och rörelser. Att filma intervjuerna har under-

lättat analysen i efterhand då informanterna beskriver och gör rörelser i hur de brukar undervisa 

sina elever. Något som var svårt med denna studie var att inte påverka informanterna för mycket 

genom att exempelvis ställa ledande frågor. Det kunde uppstå att en informant vid en tidigare 

intervju kom in på ett intressant ämne, som skulle vara intressant att lyfta i kommande inter-

vjuer. I detta fall var det ett ämne som var svårt för mig som intervjuare att lyfta fram, utan 

informanten var tvungen själv att komma fram till det. Om jag skulle göra om denna studien, 

skulle jag använda fokusgruppsamtal istället. Det är möjligt att det då skulle kunna bli intres-

santare diskussioner vissa frågor, och möjligtvis även en annan bild av området stråkteknik. 

Med ett gruppsamtal kan lärare tillsammans diskutera och komma fram till intressanta vänd-

ningar. Även om fiollärarna i den föreliggande studien är väldigt eniga om vad stråkteknik är, 

har alla olika arbetssätt för att uppnå en bra stråkteknik. Det skulle vara intressant och föra en 

diskussion om detta, då många har olika bild av hur vägen till en bra stråkteknik ser ut.  
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Föreliggande studie bygger på fyra intervjuer med fyra olika informanter på fyra olika skolor, 

vilket gjorde att datainsamlingen inte gjordes på ett och samma ställe. Detta ledde till att jag 

som intervjuare blev färgad av varje intervju, vilket i sin tur gjorde att intervjumallen anpassa-

des lite från intervju till intervju. Detta kan ha lett till att visa informanter pratade mer om en 

viss aspekt än vad någon annan fick möjlighet att göra. Det gjorde även att vissa aspekter be-

lystes mer för att jag som intervjuare tyckte att det var mer intressant. Därför kan det ha varit 

bättre med några fokusgruppsamtal, för då hade informanterna kunnat hjälpa varandra att få 

fram det som är intressant om ämnet gällande stråkteknik. Videoobservationen hade kanske 

varit mer givande om jag hade filmat några lektioner för att därmed få en tydligare bild av 

upplägget i lärarnas undervisning. Jag hade då även kunnat analysera hur eleven transformerar 

sin lärandeprocess, vilket hade varit väldigt intressant.  

 

Valet av multimodal analys och tematisk analys kändes passande då all interaktion enligt Norris 

(2014) är multimodal. I en interaktion kan allt från rörelser till vad motparten säger och vad den 

har för kläder uppmärksammas. I föreliggande studie har undersökts vilka resurser lärare an-

vänder för att kunna designa sin undervisning. Norris lyfter även fram att olika kommunikativa 

aspekter som exempelvis hållning, blickar huvudrörelser, gester, talat språk, musik med mera 

kan uppmärksammas i en multimodal analys. Detta har också lyfts fram i studien, då fiollärare 

i samtalen visade vilka kommunikativa aspekter de använder i sin undervisning.  

6.3 Arbetets betydelse  
Det var inte lätt att hitta tidigare forskning om begreppet stråkteknik, och det var inte heller lätt 

att hitta tidigare forskning om ämnet stråkteknik eller teknik i allmän bemärkelse. Denna brist 

på tidigare forskning i ämnet stråkteknik kan vara en bidragande faktor till att många har olika 

syn på vad stråkteknik är. För en stråkmusiker är stråken den del av instrumentet som många 

anser behöver behärskas för att kunna förmedla något i musiken. Min förhoppning med denna 

studie är att jag och även andra stråkpedagoger ska få en tydligare bild av vad stråkteknik in-

nebär. Då jag har upplevt att det är många stråkpedagoger som väljer att prioritera bort detta 

fokus på stråken i sin undervisning, vill jag med denna studie lyfta fram stråkens betydelse för 

en stråkmusiker. Eftersom stråken är den som gör dynamiken, tonbildningen och artikulationen, 

kan det vara bra att veta för en stråkmusiker hur hen ska behärska sin stråke. Det gäller även att 

en stråkpedagog har koll på hur en stråke fungerar för att sedan i sin tur kunna förmedla sina 

kunskaper till sina elever. Det kan vara synd att begränsa elevers lärande på grund av att en 

lärare inte har tillräcklig mycket kunskap i ett ämne. Inom detta område kan det även påverka 

elevers framtida musicerande beroende på hur lärare väljer att designa sin undervisning. Alla 

elever har inte samma ambitioner med sitt musicerande, men det ska inte behöva påverka ele-

ven. Detta är även ett ämnesområde som även berör andra instrumentgrupper. Andra instru-

mentgrupper behöver inte veta vad stråkteknik är, men denna studie kan öppna upp för att andra 

instrumentgrupper ska få en tydligare förståelse av vad som är en stråkmusikers ”stråke” och 

vad som är deras ”stråkteknik”.  

6.4 Fortsatt forskning  
Det finns mycket forskning som skulle kunna genomföras med koppling till föreliggande stu-

die. Det hade varit intressant att utveckla denna studie genom att filma enskilda fiollektioner. 

Detta för att få en ännu tydligare bild i hur lärare designar sin undervisning, och om de verkligen 

använder så mycket stråkteknik i sin undervisning som de säger att de gör. Det kan även forskas 

mer konkret i hur stråkteknik kan läras ut på ett mer motiverande sett, och att få elever att nästan 

bara vilja spela etyder. När en del musiker hör orden etyd eller teknikövningar får många rys-

ningar i kroppen och en negativ känsla. Hur ska en lärare designa sin undervisning för att elever 

ska bli mer motiverade och vilja utmana sig själva? Det vore även intressant att forska mer om 
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när eleven lär sig mest och försöka hitta bidragande faktorer som gör att eleven lär sig på bästa 

sätt, exempelvis i olika undervisningstillfällen. Detta går även att applicera på gruppundervis-

ning genom att studera om eleven lär sig mer genom att spela själv med läraren eller genom att 

spela i en grupp. Ett annat fokus skulle kunna vara att ta reda på om etyder är bästa metoden 

för att lära sig olika instrumentaltekniska svårigheter eller om det finns andra sätt som funkar 

bättre. Det skulle även vara intressant och göra denna studie i en större skala, och kanske forska 

mer om begreppet teknik i allmän bemärkelse för att därigenom ta reda på om det är någon 

instrumentgrupp som har mer eller mindre etyder och teknikövningar i sin undervisning, och 

även om genre kan ha påverkan på hur mycket etyder och teknikövningar som finns med i 

undervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 information om forskningsstudie 
 

Jag heter Emma Tjernström och går sista året på musiklärarprogrammet med fiol som huvud-

instrument på Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Just nu skriver jag mitt examensarbete på 

avancerad nivå och jag kontaktar dig med en förhoppning att du vill delta i min studie. 

 

Syftet med studien är att undersöka vad fiollärare har för syn på begreppet stråkteknik och hur 

de använder sig av det i sin undervisning. För att studera detta kommer jag att ha intervjuer 

med några fiollärare vid olika musik- och kulturskolor. 

 

Din medverkan innebär en intervju med ljudupptagning och videoupptagning. Intervjun kom-

mer ta ca 30–60 min och genomförs vid ett tillfälle under vårterminen. Intervjun kommer end-

ast användas för det aktuella examensarbetet och ljudupptagningen och videoupptagningen 

förvaras så att ingen obehörig kan komma åt den. Deltagandet är självklart frivilligt och du 

kan om så önskas avbryta ditt deltagande i studien när du vill. Du garanteras att bli avidentifi-

erad i studien.  

 

Om du väljer att delta i studien vill jag att du som informant ger ditt samtycke till att bli inter-

vjuad, samt att du ger tillåtelse till att avidentifierade uttalanden får redovisas i arbetet.  

Om du har några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till nedanstående telefon-

nummer eller mailadress. 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

Emma Tjernström 

Musikstuderande 

Musikhögskolan Ingesund 

Karlstads universitet, 671 31 Arvika 

Mobil: 0705126125 

Mailadress: emma-teres.tjernstrom@mhi.kau.se 
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Bilaga 2 Samtyckes blankett 
 

Samtycke till medverkan i forskningsstudie  
Genom din namnteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad och videofilmad samt att 

avidentifierade uttalanden från intervjun får presenteras i det självständiga arbetet. Vidare 

medger Du att Du har fått information om studien, att Du har haft möjlighet att ställa frågor 

och att Du har fått eventuella frågor besvarade. 

 Jag samtycker till att delta i studien  

□ JA  

 

Namn:__________________________________________________ 

 
Lärare på (skola):_________________________________________________________  
 
Ålder:_________________  

 

Antal år som verksam lärare:_________________________  

 

 

Datum, ort och namnunderskrift: 
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Bilaga 3 Frågor till informanterna 
 

 

1. Vad innebär stråkteknik för dig? 

 

2. Hur lägger du upp din undervisning i stråkteknik?  

 

3. Väljer du att fokusera på något specifikt kring stråkteknik? 

 

4. Hur jobbar du när du undervisar i stråkteknik? 

 

 

 
 

 


