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Sammanfattning 
 

 

Syftet med det här arbetet var att närmare undersöka hur några nutida folkmusiker övar och tänker 

kring sitt övande, samt om det hos dessa fanns speciella sätt att öva in och lära ut svensk folkmusik. 

 

För att undersöka detta intervjuades fem folkmusiker med olika bakgrund, ålder och kön med hjälp 

av öppna frågor.  

 

Slutsatserna är att utbildning ger spelmannen impulser till ett mer strukturerat sätt att öva. 

Förebilderna har en stor betydelse i musik som traditionellt lärs ut via gehör. Folkmusikern ”måste” 

inte vara tekniskt skickligt för att vara ”bra” utan mycket kan uppvägas av karaktär och uttryck.  Ett 

vanligt sätt att lära ut svensk folkmusik, är att först spela hela låten, spela en repris och sedan dela 

in den i fraser. I studien fanns ett samband mellan informantens utbildning och komplexiteten i egna 

övningar samt rekommenderade övningar till elever. 

 

Nyckelord: Fiol, folkmusik, utlärning, öva 

 

 

Abstract  
 

 

The aim of this study is to examine how certain traditional musicians of today practice, and their 

thoughts on studying the violin. Also, if there was a specific kind of practice and teaching in the 

genre of Swedish traditional music. 

 

Five musicians with different backgrounds, age and sex were interviewed with open questions. 

 

The conclusions are that education can provide the traditional musician with a structured practice 

method.  Models are of great importance in music played by ear. The musician that plays traditional 

music “must “ not always be technically skilled to be a musician of importance. Character and 

expression can counterbalance a bad technique. A common way to teach Swedish music is to first 

play the whole tune and then divide it into smaller units. There was a connection in the study 

between the education of the informant and the complexity of their own exercises and the exercises 

they recommended to pupils.   

 

Keywords: Violin, traditional music, teaching, practice 



 

 

Förord 

Jag är född och uppvuxen i Offerdals socken i Jämtland som är en bygd rik på spelmansmusik. Där 

fanns spelmän som Olle Falk, som bl.a stod modell för Bror Hjorts ”Flickan och falken” och hans 

bror Ante Falk som var en erkänd dansspelman. Därifrån kommer även nu levande spelmän som 

gjort avtryck i folkmusik-Sverige såsom Kjell-Erik Eriksson och Olle Simonsson och även yngre 

förmågor som Kjell-Eriks bror Jens-Erik och Per-Anders Östberg. Trots denna rika spelmansbygd 

och att jag har en far som är mycket folkmusikintresserad, som har tecknat ned traditionella danser 

från Offerdal, intresserade jag mej inte för folkmusiken förrän jag hamnade i folkmusikensemblen 

på estetiska programmet i Östersund. Jag började visserligen spela suzukifiol när jag var fem men 

när jag upptäckte elgitarren i tolvårsåldern var det bara punk och hårdrock som gällde. Jag gick 

musikgymnasiet på elgitarr, men tog åter upp fiolspelet när jag upptäckte folkmusiken. Efter 

gymnasiet gick jag Malungs folkhögskola, Ingesunds folkhögskola och sedan Ingesunds 

musikhögskola. På alla tre utbildningarna har jag haft fiol med folkmusik som huvudinriktning. 

 

Jag skulle vilja tacka min fru Hanna för hjälp med synpunkter på språk och innehåll. Min föräldrar 

för genomläsning av arbetet, Elin Gammelgård för hjälp med uppsatsens form och Emma Bellung 

för hjälp med det svenska språket. Slutligen vill jag tacka min handledare Ingvar för tips, råd, 

riktning och för uppmärksammande av sådant som jag själv inte kunnat ha sett. 
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1 Inledning  

 

Hur övar man? Hur ska jag bli bättre på att spela folkmusik på fiol? Den frågan ställde jag mig själv 

när jag började på Ingesunds folkhögskola. Att öva mycket och att öva ”rätt” anser jag vara det enda 

sättet att bli bättre på att spela. Med att öva rätt menar jag att man hittar ett sätt att träna in låtar eller 

stycken så att man själv, både hjärna och kropp, förstår vad som ska göras. Två andra viktiga frågor 

som jag tror att man måste ställa sej för att bli en bättre musiker är: Hur vill jag att jag ska låta? Hur 

vill jag att låtarna/styckena ska låta? Jag tror att det är viktigt att man skaffar sej en bild av hur man 

själv vill att det ska låta - ett ideal. 

 

Under mina första två år på musikhögskolan spelade jag så mycket som möjligt. Jag spelade det 

mesta på gehör, tog ut låtar från inspelningar och lärde mig låtar av andra. Under de två sista åren 

ändrade jag upplägget för mitt övande och använde mig mer av skalor, etyder och det material som 

jag använde mig av var för det mesta från en notbild. Vad som var bättre eller sämre för mig som 

folkmusiker vet jag inte. Jag har därför valt att i mitt examensarbete skriva om hur några andra 

folkmusiker gör och tänker kring sitt övande.  

 

2 Syfte  

Syftet med det här arbetet är att få kunskap om hur några folkmusiker idag övar och tänker kring sitt 

övande, samt om det hos dessa finns speciella sätt att öva in och lära ut svensk folkmusik. 

 

3 Bakgrund 

 

3.1 Folkmusikbegreppet 

Vad är folkmusik? I folkmusikbegreppet ingår en rad skilda miljöer, musikformer och spelmanér. 

Vad är typiskt för denna musik? Jan Ling menar att den växer fram då en speciell befolkningsgrupp 

har odlat eller odlar en för dem speciell musik. Denna kultur kan vara isolerad, vilket medför att den 

bevarar ett äldre, säreget musikaliskt uttryckssätt tydligare än stadskulturen som genomgår snabbare 

förändringar. Folkmusiken kännetecknas också av att den fortplantas framför allt via gehör (Ling 

1974). I Bonniers musiklexikon beskrivs folkmusiken som den genom icke-skriftlig tradition 

bevarade vokal- och instrumental-musiken hos ”folkliga” skikt, främst allmogen. Musiken är 

ursprungligen bevarad i primitiva samhällen. Så länge traditionen förblir levande genomgår 

folkmusiken en ständig förvandling (Törnblom red 1983). I Sverige räknas en rad olika stilar in 

under begreppet och gemensamt är att de hade någon funktion i allmogekulturens vardagsliv eller 
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högtider. Dit räknas vallmusiken där olika melodier hade sin speciella betydelse och användes vid 

bestämda arbetsmoment. Vallmusikens instrument var arbetsredskap som vallpigan lockade på sina 

djur eller tog kontakt med andra fäbodar med. Visor användes som förströelse när man utförde 

handarbete vid brasan, vid arbete på gård och marker, under fiske på sjön eller till dansen (Ling 

1974). Visor hade även en praktisk betydelse under anläggningsarbetet med de svenska järnvägarna 

och då kallades de för rallarvisor. T.ex. när man borrade satt en man och vände borren och sjöng för 

att de eller den som slog skulle hålla takten (Hedemann 1972). Psalmer och andliga sånger räknas 

också in i begreppet. Psalmsången användes inte bara i kyrkan utan också vid husandakt, barndop, 

bröllop och likvaka (Ling 1974). Det som man kanske tänker på först när man säger folkmusik är 

fiolen och den som spelade fiolen, nämligen spelmannen. Denne anlitades då det var dans eller 

bröllop. Vid bröllopen skulle han annonsera vad som skulle ske under festligheten. Han spelade t.ex 

steklåt när steken bars in, brudhissar när man hyllade bruden och skänklåten då gåvorna till 

brudparet överlämnades (Ternhag 1975). 

Under 1900-talet har spelmansstämman varit en central företeelse inom svensk folkmusik. 

Spelmansstämman har sin förlaga i den spelmanstävling Anders Zorn anordnade i Gesunda 1906. 

Både spelmanstävlingar och spelmansstämmor har varit ett sätt att uppmuntra spelmän till fortsatt 

utövande när folkmusikens naturliga funktioner ersatts av andra genrer (Ramsten 1985).  

 

3.2 Folkmusik idag – Författarens egna ord 

Dagens utövande av folkmusik kan delas in i två delar; en professionell del och en del bestående av 

amatörer. De som på något vis livnär sig på folkmusik blandar ofta musiken med andra musikstilar 

såsom jazz, rock och klassisk musik eller med folkmusik från andra kulturer. Musiken spelas ofta i 

mindre ensembler. I amatördelen är det ofta det sociala som står i centrum. Man träffas i 

spelmanslag, på spelmansstämmor eller på kurser i folkmusik. En anledning till att jag inte funnit 

källor som behandlar dagens folkmusik kan vara att det är svårare att analysera nutid än dåtid.
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3.3 Utbildning och folkmusik  

Inom den klassiska musikens fiolspel finns flera fiolskolor att välja mellan, olika vägar att uppnå ett 

så perfekt fiolspel som möjligt. Inom folkmusik poängterar man kanske inte lika ofta det perfekta 

spelet, istället tycks det som om fokus är flyttat från övande till repertoarspel. En traditionell 

”fiolskola” inom folkmusik är att man lär sig låtarna i etapper, först en ”skelettmelodi” som sedan 

byggs ut med fler och fler toner och ornament. Fördelen med detta utlärningssätt är att man hela 

tiden gör musik utan att sätta absoluta gränser. 

 

I ”Einar Övergaards folkmusiksamling” finns det nedtecknat en variant på ovan nämnda 

utlärningsmetod, med en och samma låt i tre olika svårighetsgrader efter Snickar-Erske  

 - se bild nr. 1, 2 och 3 (Ramsten 1982) 

 

bild nr. 1                                                        507. Polska 

 

 

 

 

 

 

bild nr. 2                                                        508. Polska 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

”Dessa två låtar äro en nybörjares första lärospån, när han blir styfvare kan han spela en mer 

utvecklad form som följer” noterar Einar Övergaard om denna låt. 
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bild nr. 3                          509. Polska (utveckling af föregående) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ling (1974) återger en gammal skildring från Gotland där en spelman undervisar en elev:  

 

 ” De fingo först undergå prov att lära sig stämma fiolen. Gick detta någorlunda bra, hade 

 de ju öra eller gehör, ock det var huvudsaken. Ock så började undervisningen. De skulle 

 noga se på hur storspelmannen gjorde. Man började med ett enkelt bekant stycke. Nu skulle 

 lärjungarna precis lära sig hålla i fiol, stråke, fingrar ock arm såsom mästaren. En liten bit, 

 en á två takter, förespeltes av stycket gång efter annan, tills lärjungarna någorlunda kunde 

 göra efter detta.” (s 73) 

 

En viktig förmedlare av musik förr var klockaren/organisten i kyrkan. Ofta var denne också 

bygdens spelman och den som svarade för dansmusiken på bröllop och fester i byn. Dessutom var 

han en viktig förmedlare av musikkunnande till unga blivande spelmän. Det finns spelmansböcker 

från 1700-talet som gör klart att noter och grundkunskaperna i musik var något som fiolspelmannen 

förväntades känna till (Ermedahl 1980). Organister har rent speltekniskt betytt mycket, då de ofta 

tjänstgjorde som lärare för blivande spelmän i allmogens led. De spelmän som här rekryterades var 

mestadels inte notkunniga, utan hade byggt upp sin repertoar genom att lyssna och ta ut låtarna på 

gehör. När man förvärvat instrumentet började gesällåren på allvar. Det var då vanligt att man gav 

sig iväg till någon storspelman, som mot ringa betalning gav de första fingervisningarna.  
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På vissa håll fanns spelmän som gick omkring och gav hågade bondsöner undervisning. Berömda 

spelmän kunde ha flera lärjungar samtidigt. Det finns berättelser om drängar och bondpojkar som 

efter en enda vinters ihärdigt filande fram emot våren framträtt som fullfjädrade spelmän. Det 

tekniska kunnandet varierade starkt. Man sökte att så nära som möjligt, efterhärma någon 

fiolspelare som man ansåg vara skicklig och tillägna sig dennes finter och knep.  

Med tiden spreds otaliga myter om de särskilt skickliga spelmännen, som med andra medel än 

trägen övning skulle ha nått sin ryktbarhet. Man kunde lägga in en bit av människoben i 

instrumentet, eller hänga en liten påse full med vitlök, dyvelsträck och bärnsten i resonanslådan. 

Det senare hindrade all förtrollning av instrumentet. Allra helst skulle man uppsöka Näcken och lära 

spela av honom (Ling 1974). 

Utbildning och undervisning i folkmusik har i modern tid genomgått stora förändringar.  

Ternhag (1985) skrev:  

 

         ”Inom folkmusiken fanns för 10-15 år sedan praktiskt taget inga möjligheter att lära sig             

         sjunga eller spela folkmusik under ordnade former. Idag finns den traditionella musiken,  

         främst den instrumentala, representerat i snart sagt alla pedagogiska institutioner. Från  

         kommunal musikskola till musikhögskola, via studiecirklar och folkhögskola, har  

         folkmusiken nått en ställning i undervisningen. Låt vara att omfattningen i förhållande till den   

         totala musikundervisningen är blygsam; jämfört med tidigare är förändringen  

         anmärkningsvärd. I spelmanslagen skapas spelstilar och formas attityder.”(s 19) 

 

         

Ramsten (1985) skrev samma år:  

 

Orsaken till att så många tonåringar börjat ägna sig åt spelmansmusiken och att så många 

av dem snabbt nått en hög teknisk standard och stilistisk medvetenhet kan säkerligen 

tillskrivas de många spelmanskurser för tonåringar som dragits igång under 70-talet. En 

stor del av de unga folkmusikerna har fått sin första skolning i kommunala musikskolan. I 

folkmusiksammanhang är det utan tvekan just under 70-talet vi kan avläsa effekten av 

kommunala musikskolans breda satsning. Den har varit grogrunden och samtidigt 

rekryteringsbasen. Själva intresset för spelmansmusiken har väckts många gånger tack vare, 

men lika ofta trots, kommunala musikskolans fostran. Många lärare i kommunala 

musikskolan har tagit upp den lokala folkliga repertoaren i undervisningen, medan andra 

ställer sig helt främmande till detta och undervisat uteslutande i den gängse klassiska 

repertoaren (s 53). 
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3.4 Övning  

Syftet med att öva är att förbättra såväl tolkning som teknik. När man söker upp en lärare eller skola 

i syfte att lära sig spela ett instrument, betyder det att man får mer eller mindre regelbundna 

musiklektioner. För att utvecklas räcker det inte med att bara följa lektionerna, det fordras också 

ensamt arbete i övningsrummet. Spelresultatet beror på vilken arbetsinsats man är beredd att lägga 

ner och hur man övar. Utan ansträngning är det omöjligt att tillgodogöra sig studier och tillägna sig 

kunskap. Motivation, uthållighet och effektivitet kan t o m vara viktigare än själva undervisningen. 

Motorisk färdighet utvecklas genom exakt återupprepning av ett idealiskt rörelsemönster. För att nå 

det målet bör man inte krångla till tekniken eller öva i panik i tron att studietimmarnas kvantitet 

löser allt. Fel man inte ser eller hör kan då riskeras övas in och lagras i hjärnan. Därför bör läraren 

redan från början försöka få eleven att förstå att rätt slags övning är ett sätt att höja kvaliteten. 

Resultatet av övningen beror på hur uppmärksam och koncentrerad man är på det man gör, tålamod 

och kontinuitet, tiden man lägger ned för att lösa problemen, disponering av tiden, begränsning av 

övningsmoment d v s att inte försöka lösa för många svårigheter samtidigt. Intensitet och 

koncentration är viktigare än tid, kvalitet är viktigare än kvantitet, noggrannhet är viktigare än 

ihärdighet, reflektion är viktigare än envishet (Lif 1998). 

Etyder är en typ av övning som har använts företrädesvis inom klassisk musik. Det är  

instrumentalkompositioner för metodiskt utvecklande av den spelandes färdighet i teknisk, ibland 

även föredragsmässigt avseende. I en etyd renodlas vanligen någon speciell teknisk svårighet. 

Sedan omkring 1800 har i samband med virtuositetens och konsertväsendets uppblomstring talrika 

etydverk komponerats (Törnblom red 1983).  En av de mest kända etydkompositörerna för fiol var 

Sevcik som troligen var den första som insåg att bara öva på svåra passager inte räckte. Han 

skapade ett komplett ”ordförråd” för fiolens språk och överförde det i korta övningar. En annan 

viktig etydkompositör var Flesch som i motsats till Sevciks ”torrare” övningar försökte kombinera 

musik och teknik i sina etyder. Galamian som levde något senare illustrerade i sin metod 

nödvändigheten av mental kontroll och kroppslig medverkan. Han föreslår att under tiden man 

spelar skalor så ska man förutse ljudet och rörelsen med en bild av klarhet och precision (Heejung 

2006). Vad man anser ingå i begreppet övning varierar. Det kan vara så att man inom folkmusik, 

och inom annan gehörsbaserad musik, inte kallar övning för att öva utan att man använder begrepp 

som “repa”, spela eller “jamma”.  
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4 Problemformulering 

 Hur övar folkmusiker?

 Hur är deras syn på musicerande inom sin genre?

 Hur lär de ut låtar till elever och kollegor?

 

5 Metod 

 

5.1 Urval 

Fem utövare (två kvinnor och tre män) av svensk traditionell musik intervjuades. De valdes ut för 

att i möjligaste mån representera olika ålder och skolning. Samtliga har spelat folkmusik under 

många år och ägnat mycket tid åt sitt spelande. Två av de intervjuade tillhör mina närmare bekanta 

medan de övriga har nåtts via en vidare bekantskapskrets.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod  

11 delfrågor sammanställdes utifrån problemformuleringen, d v s det egna övandet, synen på den 

egna genren och sättet att undervisa . Frågorna var öppna för att inte styra informanterna för 

mycket. 
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5.3 Frågorna 

1. Hur gick det till då du började spela fiol? 

2. a Hur mycket tid lägger du ner på ditt fiolspel? 

b Har det ändrats med tiden? 

3. Har du någon standardövning du använder dej av? 

4. Vilken betydelse har förebilder i ditt spel? 

5. När du lär in en låt, hur går du tillväga?  

6. Skiljer sig sätten att lära in en låt - om du lär in från noter, inspelning eller från en annan 

spelman? 

7. Vad tror du är skillnaden på äldre spelmän och den yngre generationen när det gäller synen 

på övande? 

8. Vad skiljer ditt umgänge/förhållande till din musik, jämfört med en klassisk- , jazz- eller 

rockmusiker? 

9. Vad innebär det att ”vara bra” på svensk folkmusik enligt din mening? 

10. Om du själv är lärare och ska lära ut en låt, hur går du tillväga? 

11. Vad rekommenderar du som övningar till dina elever? 

 

 

5.4 Procedur 

Samtliga intervjuerna skedde vid möten med informanterna. En provintervju med ytterligare en 

folkmusikutövare gjordes inledningsvis. Intervjuerna spelades in på kassettbandspelare och skrevs 

sedan ned ordagrant i en ordbehandlare. Informanternas svar presenteras i resultatdelen i en 

förkortad version och efter varje fråga följer en kort kommentar där svaren sammanfattats. De 

intervjuade behandlas anonymt i studien.  
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6 Resultat 

 

6.1 Presentation av informanterna 

 

Informant 1: Kvinna född 1980. Började spela vid 6 års ålder vid kommunala musikskolan. 

Kort musikutbildning vid Malungs folkhögskola och Ingesunds folkhögskola. Jobbar numera  

som läkare. 

 

Informant 2: Man född 1979. Spelat gitarr som liten. Började spela folkmusik på fiol under 

gymnasietiden. Utbildad som klassisk fiollärarpedagog vid Ingesunds musikhögskola samt vid 

musikerutbildningen på Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Jobbar som musiklärare på 

grundskola och har tidigare jobbat som fiollärare vid kommunal musikskola. 

 

Informant 3: Man född 1982. Började spela gitarr på högstadiet. Andra året på gymnasiet började 

han spela folkmusik på nyckelharpa och sedan fiol. Utbildad 1 år på Malungs folkhögskola och 

därefter frilansmusiker. Jobbar numera som elektriker. 

 

Informant 4: Man född 1938. Lärde sig spela vid 16 års ålder av en äldre spelman i den by där han 

växte upp. Har rört sej i spelmanskretsar sen 70-talet. Har jobbat som lärare i Svenska, men är 

numera pensionär. 

 

Informant 5: Kvinna född 1959. Började spela i unga år. Först för en privatlärare och sedan vid 

musikskolan. Utbildad vid Kapellsbergs folkhögskola. Har spelat in ett flertal skivor och varit flitigt 

anlitad lärare vid olika kurser. Även haft enskilda elever privat under många år. 
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6.2 Hur informanterna övar: 

 

1. Hur gick det till då du började spela fiol? 

Informant 1 (♀-80) : Började spela då hennes föräldrar anmälde henne till kommunala 

musikskolan.  

Informant 2 (♂-79): På en musiklektion på gymnasiet fick han lära sig en polska som han 

spelade på gitarr. Då han inte tyckte det lät riktigt rätt på gitarren började han spela den på 

fiol istället. 

Informant 3 (♂-82): Började spela gitarr för att få godkänt i musik på högstadiet. Blev 

intresserad av folkmusik på en folkdanscirkel dit hans bror tagit med honom. På 

studiecirkeln träffade han en spelman som han började att kompa på gitarren. Han tröttnade 

sedan på gitarr som han kände var ett ”andrahandsinstrument”. Började spela nyckelharpa 

men märkte att det inte fanns tradition på detta instrument i de trakter han kom ifrån och 

började istället spela fiol.  

Informant 4 (♂-38): Hade lyssnat mycket till spelmännen i byn där han kom ifrån. Framför 

allt en av dem inspirerade honom att börja spela fiol. Han fick låna en fiol av sin faster då 

han var i 16-årsåldern och spelade då tillsammans med den spelmannen som inspirerat 

honom mest.   

Informant 5 (♀-59): Hennes mamma kände en fiollärare, som hon tog med henne till en 

gång per vecka. Började därefter på musikskolan där hon efter några år träffade en lärare 

som kunde folkmusik. 

 

Kommentar: Två började spela fiol då föräldrar tog med dem till musiklärare / musikskolan som 

barn. Tre inspirerades till att börja spela fiol genom intresset för folkmusik och förebilder då de  

var i gymnasieåldern.
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2. a. Hur mycket tid lägger du ner på ditt fiolspel? 

b. Har det ändrats med tiden? 

Informant 1 (♀-80): a) Max 30 min/v, men mer under sommaren. b) Under tiden då hon gick 

på folkhögskola spelade hon betydligt mer, efter det har det successivt minskat.  

Informant 2 (♂-79): a) och b) I början spelade han 5-6 timmar/dag och under studietiden 4-6 

timmar/dag. Därefter har det successivt minskat. 

Informant 3 (♂-82: a) Inte speciellt mycket. b) 4 timmar om dagen i början. Därefter 

mindre. 

Informant 4 (♂-38): a) och b) Inte lika mycket som förut. 

Informant 5 (♀-59): a) Spelar intensivt inför konserter eller kurser. b) Spelade väldigt 

mycket under tonåren. Då hon bildade familj minskade spelet.   

 

Kommentar: Samtliga informanter, utom en, har upplevt en intensiv period av spel som därefter 

klingat av. 

 

 

3. Har du någon standardövning du använder dej av? 

Informant nr 1 (♀-80): Ja, en vänsterhandsövning. Öva på att spela snabbt med en låt ex 

”Pärongrisen”. 

Informant 2 (♂-79): Ja, övning för intonation. Sevcik´s etyder. Snabba stråkvändningar i en 

polska för att öva det musikaliska. 

Informant 3 (♂-82: Ja, ibland skalor om han ska spela låtar i konstiga tonarter.  

Informant 4 (♂-38): Nej. 

Informant 5 (♀-59): Informanten svarar först nekande, men ändrar sig och nämner Bruno 

Döring´s etyder och tycker att de passar bra för låtspelare, liksom även etyder av Schradieck 

och Sevcik.  

 

Kommentar: Alla utom en uppger att de använder någon form av standardövning. Två stycken 

använder sig av rena etydsamlingar.  
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4. När du lär in en låt hur går du tillväga?  

Informant 1 (♀-80): Lyssnar på låten många gånger, om hon lär av en person ber hon den 

spela låten långsamt flera gånger om och om igen.  

Informant 2 (♂-79): Lyssnar och skriver ned låten på noter. 

Informant 3 (♂-82: På gehör. 

Informant 4 (♂-38): På gehör.  

Informant 5 (♀-59): Lyssnar på låten så att hon har den i huvudet först, därefter ibland i stöd 

av noter alternativt söker upp någon som kan just den låten.  

 

Kommentar: Alla informanter lär sig på gehör. En skriver ned låten på noter direkt som ett led i 

inlärningen medan en annan ibland använder noter till stöd under inlärningen.  

 

 

5. Skiljer sig sätten att lära in en låt - om du lär in från noter, inspelning eller från en 

annan spelman? 

Informant 1 (♀-80): Ja, lär sig bäst från inspelning p g a att hon kan lyssna många gånger. 

Tycker hon fångar flest detaljer då hon lär sig från en annan spelman och längst tid tycker 

hon att det tar att lära sig från noter. 

Informant 2 (♂-79): Ja, då han lär sig från någon annan upplever han att han får den andra 

personens låtvariant som han sedan gör om till sin egen. Då han lär sig från noter måste han 

själv göra tolkningen och det tar längre tid. 

Informant 3 (♂-82: Ja, han upplever att låten blir ”kantigare” då han lär sig från noter. 

Tycker  

det är lättare att få sig en uppfattning om låten då man lär sig på gehör. 

Informant 4 (♂-38): Ja, lär sig enbart låtar av andra.  

Informant 5 (♀-59): Ja, tycker hon får med sig fler detaljer då hon lär sig från en annan 

spelman. Hon tycker att hon har större frihet, då hon lär sig från notuppteckning, men att det 

är en längre process. 

 

Kommentar: Alla de fyra informanter, som någon gång lär sig från noter, upplever att det tar längre 

tid. Två tyckte det var positivt att lära sig från noter, då de bättre kunde göra egen tolkning och 

eftersom de får ”friare händer”. 
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6. Vad tror du är skillnaden på äldre spelmän och den yngre generationen när det gäller 

synen på övande? 

Informant 1 (♀-80): Hon tror, att det är en myt att äldre spelmän inte övade. 

Informant 2 (♂-79): Han tror och vet att äldre spelmän använde sig av etyder, speciellt 

klockarspelmännen på 1700-talet. Tror att det är mer utbrett idag att öva.   

Informant 3 (♂-82): Tror att de hade färre låtar i repertoaren och att de därför var skickligare 

på de låtarna.  

Informant 4 (♂-38): Tror att äldre spelmän som var skickliga satt och spelade jämnt. Tror 

aldrig det funnits så skickliga spelmän som idag p g a musikutbildning via musikskolan och 

andra utbildningar.    

Informant 5 (♀-59): Tror att äldre skickliga spelmän spelat otroligt mycket, men vet inte på 

vilket sätt de övat. Tycker dagens ungdomar, som går i musikskolan, blir matade med 

kunskaper som de sedan måste göra något av själv. 

 

Kommentar: Fyra informanter tror att spelmän förr övade för att bli skickliga. En tror att de hade 

en mindre repertoar än dagens spelmän, som de å andra sidan blev ”skickligare” på.  

 

6.3 Synen på musicerandet i förhållande till andra genrer: 

 

7. Vad skiljer ditt umgänge/förhållande till din musik, jämfört med en klassisk- , jazz-, 

eller rockmusiker? 

Informant 1 (♀-80): Upplever att den sociala formen vid folkmusik och jazz är ganska lika 

och att hon inte uppfattar att klassiska musiker gör på samma sätt. Tror dock att folkmusik 

tillåter fler kunskapsnivåer än jazzen.  

Informant 2 (♂-79): Upplever att det inom folkmusiken finns många ”förstå-sig-påare” 

vilket han även tycker det verkar finnas inom jazzen. Uppfattar klassiska musiker som 

”lugnare”.  

Informant 3 (♂-82): Tror folkmusik kräver mindre tid än klassisk musik. Att det är lättare att 

spela ihop eftersom det är lättare att ha samma repertoar. Han jämför med rockmusik där det 

finns många subgenrer och det därför är svårare att hitta folk med samma repertoar. 

Informant 4 (♂-38): Tror inte det är någon skillnad. Han menar att det finns stora likheter 

mellan hur klassisk musik och folkmusik kan framföras.  

Tycker improvisationsmomenten i jazz och folkmusik liknar varandra. 

Informant 5 (♀-59): Tror att en klassisk musiker måste lägga ned mycket mer tid och att 

man är friare inom folkmusiken att göra vad man vill.  
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Kommentar: Två av informanterna tror att man måste lägga ned mycket mer tid som klassisk 

musiker. En informant upplever att folkmusik och jazz liknar varandra socialt, men tror dock att 

folkmusik tillåter fler kunskapsnivåer än jazz. En annan informant upplever att folkmusik och jazz 

är lika på så sätt att det finns många ”för-stå-sig-påare” inom genrerna och en anser att 

improvisations-momenten i jazz och folkmusik liknar varandra.  

 

 

8. Vilken betydelse har förebilder i ditt spel? 

Informant 1 (♀-80): Hon tycker förebilder har stor betydelse för att man plockar detaljer 

från de man tycker spelar snyggt. Det vore svårare att hitta på en helt egen stil. 

Informant 2 (♂-79): Han tycker de har stor betydelse för sitt spel. Han har ett par spelmän 

som han härmar avseende stråkvändningar, rytmiseringar, accentueringar och frasering av 

polskor. Han tycker det framför allt är viktigt i solospelet.   

Informant 3 (♂-82): Har inga direkta förebilder. Ser det dock som att han har skapat sin 

”idealbild” utifrån de han spelat med, framför allt två spelmän.  

Informant 4 (♂-38): Han tycker att förebilder har stor betydelse och dessa har varit 

människor han träffat och spelat med. Han har dock inte aktivt försökt att efterlikna dessa.  

Informant 5 (♀-59): Nämner ett flertal spelmän som haft betydelse för hennes spel. Hon 

upplever även att det har varit många manliga förebilder och att de har påverkat spelet på ett 

speciellt sätt. Hos förebilderna har hon lyssnat på deras personliga tonbildning och försökt 

efterlikna och hitta sin egen variant. Tonbildning är det hon tycker skiljer ut en spelman från 

annan. 

 

Kommentar: Fyra av informanterna tycker att förebilder har betydelse eller stor betydelse, bl a 

genom att studera hur dessa utformar tekniska och musikaliska detaljer. En informant ser det som 

att han skapat en ”idealbild” av hur spelet bör vara utifrån dem som han spelat mycket med.     
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9. Vad innebär det att ”vara bra” på svensk folkmusik enligt din mening? 

Informant 1 (♀-80): Hon tycker inte att man måste vara tekniskt skicklig för att vara en 

skicklig spelman, istället kan man ha ett starkt uttryck i musiken. Tycker även det att det 

visar sig då man kan göra andrastämmor spontant.  

Informant 2 (♂-79): Tycker det är viktigare med bra stråkföring än med ornament. 

Informant 3 (♂-82): Tycker att man ska vara lyhörd och duktig på att samspela samt att man 

ska kunna spela rent. Tycker även att man måste vara duktig musiker för att kunna göra bra 

musik av ganska enkla låtar. 

Informant 4 (♂-38): Att man är duktig på att kommunicera och har förmågan att lyfta andra. 

Informant 5 (♀-59): Tycker att man ska kunna spela solo och svängigt till dans. Tekniken är 

inte alltid viktigast. Det är viktigt att man har en egen tradition. Man ska ha en bra ton och 

ett personligt tonspråk. Spelglädjen är också viktig.  

 

Kommentar: Två informanter menade, att det inte var så viktigt med ”teknisk” skicklighet, utan att 

uttryck och det personliga tonspråket spelar en större roll. En prioriterade stråkföringen, medan 

två andra påpekade lyhördhet och kommunikation. Annat som nämndes var egen tradition, en 

”bra” ton, spelglädje och ”sväng”.  

 

10. Om du själv är lärare och ska lära ut en låt hur går du tillväga? 

Informant 1 (♀-80): Spelar igenom hela låten en eller två gånger, därefter första reprisen om 

och om igen då eleven får spela med. Sedan frågar hon om något svårt parti eventuellt 

behöver tas om igen. Samma sak med andra reprisen och därefter spelar hon låten om och 

om igen tillsammans med eleven.  

Informant 2 (♂-79): Spelar först låten en eller två gånger, sedan sänker han tempot och 

eleven får spela med. Om det är något parti som leder till problem så tar han om och spelar 

fras för fras upprepade gånger.   

Informant 3 (♂-82): Spelar låten 1 eller 2 gånger, sedan delar han upp varje repris i mindre 

bitar om inte eleven lär sig låten på en gång. Han påpekar att han inte är så noga med stråk 

vid utlärning.  

Informant 4 (♂-38): Spelar först igenom låten så att eleven får en helhetsbild. Delar sedan 

upp låten i sektioner om två till tre takter. 

Informant 5 (♀-59): Eleverna får lära sig på gehör. Hon spelar låten i lugnt tempo. Tycker 

det är viktigt att eleven så fort som möjligt får in stråkens rytmiska språk. 

Kommentar: Fyra informanter spelar först upp låten för eleven och delar sedan upp låten i mindre 

delar (takter, fraser, repriser) efter behov. En ansåg inte stråkföringen så viktig medan en annan 
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poängterade vikten av ”rätt” stråk.  

  

11. Vad rekommenderar du som övningar till dina elever? 

Informant 1 (♀-80): Intonationsövning där lösa strängar ska klinga med. Lyssna efter 

svävningar då man stämmer fiolen.   

Informant 2 (♂-79): Jag brukar göra egna etyder till eleverna, t ex av delar av en låt, eller 

rekom-mendera Sevcik, Bruno Döringer eller Kreutzer. 

Informant 3 (♂-82): Jonny Solings skalövningar. Att spela så ostört som möjligt så att man 

kan spela ut och så att man inte bryr sig om någon annan lyssnar.  

Informant 4 (♂-38): Rekommenderar att då man lärt sig en låt bör man öva den omedelbart 

och inte vänta någon dag eller vecka. 

Informant 5 (♀-59): Att isolera ett svårare parti och försöka reda ut vad problemet är. Hon 

rekom-menderar även att spela in sig själv, eftersom hon anser att då man lyssnar ”utifrån” 

hör man sig själv på ett annat sätt.  

 

Kommenterar: Här framkom i huvudsak sju olika moment: Intonationsövningar; egna och andras 

etyder; skalövningar, samt övning i avskildhet; att öva omedelbart efter lektionen; att isolera 

svårare partier, samt att spela in sig själv.  

 

 

 



 

17 

 

7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion  

 

Urval av och antalet informanter 

Trots det begränsade urvalet representerade informanterna i studien spridda erfarenheter - kvinnor 

och män i olika åldrar, olika utbildning och numera skiftande yrken. Detta bör rimligen medverka 

till att de också har utvecklat olika förhållningssätt till musik och övande. Samtidigt ger denna 

spridning också en brokighet i svaren, som försvårar möjligheten att dra några mer generella 

slutsatser.  

Om jag valt en mer homogen grupp kanske jag hade sett andra och tydligare tendenser i svaren.  

I den här studien var de intervjuade dessutom relativt få, fler informanter hade möjligen gett ett 

bredare underlag att dra slutsatser av.   

 

Intervjuer 

Till skillnad från en enkätundersökning tillåter intervjuer att man då något intressant kommer på tal 

kan man fördjupa sig i ämnet genom följdfrågor. Det kräver dock viss övning att ställa dessa 

följdfrågor vid intervjutillfället, det är inte ovanligt att man först i efterhand kommer på de bra och 

viktiga inpassen.  

 

Tolkning av frågor / svar 

Vid analys av svaren framgick att informanterna svarat med mycket varierande utförlighet vilket 

också påverkat validitet och reliabilitet i studien. Detta då mindre information ger mer utrymme för 

den som intervjuar att tolka slutsatserna. Det var även svårt att jämföra svar med mycket olika längd 

och innehåll.  
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7.2 Resultatdiskussion 

 

Hur informanterna övar; fråga 1-6 

Om man gick i musikskolan som barn, eller om man började spela som äldre utan att gå i 

musikskolan, verkar inte spela någon större roll för hur man övar i vuxen ålder – frånsett det 

metodiska upplägget. Den av informanterna som saknar musikutbildning anser sig inte ha något 

strukturerat sätt att öva, medan de övriga med någon form av musikutbildning redovisar ett mer 

planlagt övande. 

Slutsatsen bör bli att utbildning ger spelmannen impulser till struktur i umgänget med instrumentet 

och det musikaliska materialet. Det kan också möjligen vara så att de som är mer strukturerade i sitt 

övande söker sig till en utbildning.  

 

Då man analyserar svaren vidare, verkar det som att hur man lär sig låtar varierar med utbildnings-

tiden. De med längst utbildning använde sig mer av noter vid inlärning av låtar, även om alla 

använder sig av gehöret i någon utsträckning. Detta är intressant då man som tidigare nämnts ofta 

definierat folkmusik som en ”icke-skriftlig tradition” (Törnblom red 1983). Man kan se denna 

blandning av noter och gehörstradering som en del av traditionsmusikens ständiga anpassning till 

samhället i övrigt. Den uppstod och växte fram i ett samhälle där skola och utbildning var något 

exklusiv och sällsynt och lever och förvaltas idag av ett samhälle där skola och utbildning är allmän 

och obligatorisk.    

 

De som i undersökningen uppgav att de använder sig av noter, anser det som positivt eftersom de 

kan bilda sig en egen uppfattning om låten. Flera påpekade att det tar längre tid att lära sig från 

noter och en upplevde att resultatet blir ”kantigare”. Detta tycks tala för att gehörsinlärning är ett 

smidigare sätt för att nå en färdig slutprodukt. Att lyssna och härma får med ”fler detaljer” i varje 

ögonblick, som en informant påpekar.   

 

De med längre utbildningar använder även etyder i sin övning, vilket tyder på att de närmat sig den 

klassiska musikerns sätt att öva och då är förstås frågan vad detta möte för med sig - klassiska 

manér eller folkmusikalisk särprägel i uttryck och spelsätt? 
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De flesta informanterna svarade att de lägger ganska lite tid på sitt övande. Som en jämförelse kan 

åberopas ett examensarbete om olika instrumentgruppers övningspraxis, där studenter med jazz-

inriktning (”afroamerikansk tradition”) beskrivs ha kort och inte särskilt kontinuerlig övningstid 

utan istället en ”inspirations-övning” (Petersson, Nordmark 1996).  Det förefaller i så fall kunna 

vara en gemensam nämnare för gehörsbaserad musik. Här kan man också tänka sig att begreppet 

övning uppfattats som ”den enskildes fingerfärdighetsträning”, under det att folk- jazz- och 

rockmusiker ofta ”repar” i grupp, d v s övningen består av gruppens samspel. Skulle frågan ha varit 

hur ofta informanterna ”repar”, så kanske svaret skulle ha blivit ett annat.    

 

Relationen mellan utbildning och längd på utbildning och typ av övning visas i tabell nr. 1. 

 

Inform

ant  

Längd på 

musikutbildning i år. 

Använder 

noter 

Använder övningar Använder etydböcker 

1 1,5  x  

2 6 x x x 

3 1  x  

4 0    

5 3 x x x 

 

 

Tabell nr 1 Informanternas längd på utbildning relaterat till hur de övar och lär in låtar. 

 

De flesta av informanterna tror att spelmän förr också övade mycket för att bli duktiga på sitt 

instrument, medan en påpekar att det troligen aldrig funnits så “skickliga” spelmän som idag p g a 

musikskola och andra utbildningar.  

I det gamla bondesamhället torde det ha funnits många olika nivåer av spelskicklighet. Spelmannen 

kunde vara socknens organist, klockare, en självlärd bondson eller dräng, en kringstrykande rackare 

eller någon rotesoldat. Gemensamt var att de oftast var dubbelarbetande (bonde, hantverkare, 

soldat…) De som levde på sin musik var ytterst få eller i värsta fall sådana som hamnat utanför 

samhällets sociala skyddsnät i dryckenskap eller handikapp (Ling 1974). 

Även om vi inte vet särskilt mycket om spelmännens vardag, så finns många myter om spelmän 

som väver trolldom och mystik kring deras spelförmåga. I konkreta levnadsbeskrivningar om de 

mest kända spelmännen, finns dock uppgifter om att de ofta lade ned mycket tid på sitt spelande.  

Om Hultkläppen berättades, att han inte hade någon låda att ha fiol eller stråke i. Det behövde han 

inte heller, eftersom han jämt lär ha spelat där han gick efter vägarna. Byss-Kalle visade tidigt prov 
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på musikalisk begåvning, men det är föga troligt att han fick någon undervisning. Under sitt arbete 

med pråmrodd på Dalälven berättas att han utnyttjade många tillfällen till träning på sin nyckel-

harpa (Ternhag 1975). Informanternas syn på äldre spelmäns övande verkar således stämma överens 

med det som finns dokumenterat och beskrivet i traditionella berättelser som muntligt och skriftligt 

har bevarats om äldre spelmäns liv.  

 

Synen på musicerandet inom folkmusik jämfört med andra genrer; fråga 7-9 

Informanterna svarar med mycket spridda subjektiva upplevelser av synen på musicerande inom 

folkmusiken. Flera av informanterna drar paralleller med jazzmusiken - både negativa och positiva - 

avseende musicerandet och det sociala umgänget. Informanterna påpekar att de båda genrerna har 

musikaliska likheter då jazzens melodik fram till mitten av 1950-talet i huvudsak byggde på tra-

ditionell dur- och molltonalitet, med ett kraftigt inslag av de för bluesmusiken typiska blue-notes 

(med sina ofta svävande tonhöjder) (Törnblom red 1983). Detta kan jämföras med folkmusikens 

bruk av kvartstoner.  

Även improvisation, som en av informanterna tar upp, finns på liknande sätt inom båda genrerna. 

Inom folkmusiken är det dock främst i form av stämspel och ornament som improvisationen ges 

plats.  

Medan den klassiska musiken utövas i mer organiserade former, lever folkmusik och jazz / rock i 

mer brokiga och spontant skapade miljöer t ex vid ”jam” eller spelmansstämmor. Spelmansstämman 

är en viktig musiksocial företeelse, som fungerar som en betydelsefull kontaktyta, där man träffar 

andra folkmusikutövare och lär sig nya låtar. Detta speglar folkmusikens framträdande sociala sida 

(Bouij 1989). Jazz och folkmusik kräver sällan en viss typ av ensembler, utan kan varieras efter 

tillgång och behov medan klassisk musik ofta kräver viss typ av instrumentering. En av 

informanterna tror att klassisk musik kräver att man lägger ned mycket mer tid på övning. Ingen av 

informanterna tar dock upp likheten med barockens klassiska musik när det gäller ornamentering. 

Där är ornamentiken inte alltid utskriven i noterna utan utövaren förväntades lägga till sådant enligt 

den tidens praxis. Under barocken fanns inte samma innebörd och uppdelning av begrepp som 

folkmusik och klassisk musik, som vi har idag (Stridh 2006). 

Synen på musicerande i den här studien verkar vara starkt beroende av varje persons bakgrund och 

erfarenheter, som i det här fallet varierade ganska mycket t ex om de har varit i nära kontakt med 

andra genrer. Det går inte att dra någon enhetlig slutsats om hur folkmusiker i allmänhet idag 

uppfattar sitt musicerande jämfört med musiker inom andra genrer.  

 

Levande förebilder verkar ha haft stor betydelse för informanternas musicerande. Inom den 

klassiska musikundervisningen har det länge varit mycket viktigare att lära sig återge en notbild än 
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att kunna skapa något eget vare sig som improvisation eller nedskriven komposition (Bouij 1989). 

Slutsatsen skulle kunna bli att vid musik som traditionellt lärs ut via gehör så har de klingande 

förebilderna en mycket stor betydelse. I folkmusik behöver man samla information, allt ifrån stil, 

toner, ornament till stråk, från den som lär ut låten d v s den som har ”originalvarianten” vilket 

informanternas svar speglar. Exempelvis beskriver en informant hur denne härmar stråkvändningar, 

rytmiseringar, accentueringar samt frasering av polskor. I klassisk musik kan man i stor utsträckning 

läsa i notskriften hur man ska framföra verket och läraren får då snarare förevisa en tolkning av 

notskriften. I en C-uppsats av Engström och Petersson på Luleå tekniska högskola beskrivs 

gehörsutlärning på ett sätt som undertecknad känner igen sig i:  

 

 Läraren blir i gehörsbaserad undervisning mer av en handledare som guidar och – 

 tillsammans med eleverna – utforskar materialet. Det är vanligt att läraren berättar 

 anekdoter om artisten eller verket som studeras. Detta ger eleverna ett mer personligt 

 förhållande till vad de studerar. Det hjälper också till att stärka relationen mellan elev  

 och lärare.”(s 5) 

 

Frågan om vad det innebär att vara bra på svensk folkmusik var ett försök att belysa olika ideal. 

Även på den här frågan framkom vitt skilda åsikter, bland annat nämndes egenskaper som att kunna 

spela svängigt till dans, ha bra stråkföring, ”renspel” samt vikten av att kunna kommunicera. Frågan 

berör subjektiv värdering och åsikterna blev många och brokiga. Intressant är att några av 

informanterna påpekade att det inte behöver vara speltekniskt perfekt för att vara bra, utan att 

uttrycket och det personliga tonspråket spelar en större roll. Detta kan kanske jämföras med hur 

många upplever att en vissångare som t ex Allan Edwall är duktig, men menar att hans sångtekniska 

kunnighet lämnar en del övrigt att önska. Där är det istället textens innehåll och uttryck som blir det 

viktiga. Detta kan kanske belysa hur det även i musik kan finnas en ”berättelse” utan ord, vilket 

möjliggör att det kan bli intressant, utan att vara tekniskt fulländat. Man kan också se det som att 

den klassiska musikens notbild ofta får funktionen som en ”mall” för spelet, medan gehörsbaserad 

utgår ifrån det klingande, som erbjuder en större grad av föränderlighet. 
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Utlärning och egna övningar; fråga 10 - 11 

Då informanterna undervisar, verkar de alla använda i stort sett samma tillvägagångssätt. Den går ut 

på att först spela igenom hela låten och sedan dela upp i fraser. Slutsatsen är att det verkar finnas en 

för folkmusiken ”typisk” utlärningsprocess som med små variationer används.  

Undervisningsmetoden som informanterna beskriver i studien liknar till stor del den uppteckning  

av undervisning förr från Gotland som omnämns i inledningen.   

När det gäller vilka teknikövningar som informanterna rekommenderade elever, kan man se ett klart 

samband mellan graden av informantens utbildning och komplexiteten i den rekommenderade 

övningen. Mönstret följer i stort sett det som visas i tabell nr 1, där de övningar som informanterna 

själva använder relateras till deras utbildning. 

 

 

Dessa övningar rekommenderades av enskilda informanter:  

 

Intonationsövning med hjälp av lösa strängar 

Violinetyder (ex vis Sevcik, Döringer, Kreutzer) 

Skalövningar 

Spela ostört 

Spela i direkt anslutning till / efter lektionen 

Spela in och lyssna på sig själv 

 

Denna övning rekommenderades av två informanter:  

 

    Koncentration på svårare partier i låtar 
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7.3 Summering  

I min undersökning framkom att utbildning ger spelmannen impulser till ett mer strukturerat sätt att 

öva. Vidare att de med längre utbildning använde och upplevde noter som något positivt vid 

inlärning, men att gehörsinlärning verkar vara ett snabbare sätt att nå en färdig slutprodukt för 

samtliga informanter i studien. Levande förebilder hade för informanterna stor betydelse och 

slutsatsen måste förstås bli att i gehörstraderad musik står de klingande förebilderna i centrum.  

Det framkom även att tekniska brister i spelskicklighet inom folkmusiken kan uppvägas av 

”karaktär” och ”uttryck”.  

 

På frågan om hur informanterna lär ut låtar till elever och kollegor, framgick av svaren att ett 

vanligt sätt för dem, är att först höra hela låten, spela en repris och sedan dela in i fraser.  

Vad gäller teknikövningar som informanterna rekommenderade till sina elever kunde man se ett 

klart samband mellan graden av informantens utbildning och komplexiteten i den rekommenderade 

övningen.  

 

I de fall informanterna inte hade någon längre musikutbildning hade man kanske kunnat förvänta 

sig mer av ”hemsnickrade” sätt att öva, men detta framkom dock inte i någon större utsträckning. 

Det skulle kanske kunna bero på, att man som outbildad är ovan att analysera sitt spel och övande 

och därför inte kan beskriva eller ens uppmärksamma hur man gör för att utveckla sitt spel.  

 

Synen på musicerande är uppenbarligen starkt beroende av varje persons bakgrund och erfarenheter, 

som i det här fallet varierade ganska mycket, och därför är det svårt att dra någon enhetlig slutsats 

om hur folkmusiker i allmänhet uppfattar sitt musicerande jämfört med musiker inom andra genrer.  

 

I studien valdes informanter med skiftande bakgrunder. En annan möjlighet hade förstås varit att 

undersöka en grupp folkmusiker där alla saknat formell musikutbildning. Då hade man eventuellt 

kunnat finna ett mer traditionellt folkmusikaliskt sätt att öva på, om det nu finns något?  

 

Inlärning från notblad eller gehör kan ge olika musikaliskt resultat. Detta har belysts något i studien, 

men vore intressant att undersöka ytterligare, för att kunna optimera inlärningsmetoder via gehör. 

Ett sätt som framkom indirekt genom en diskussion med en norsk spelman om studien och som 

beskrivs i inledningen; var principen med en skelettmelodi som byggs på. Detta (och mycket mer) 

hoppas undertecknad att använda och utveckla under kommande yrkesliv. 
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8 Fortsatt forskning 

Här följer några ideér till vidare forskning: 

Musikaliska skillnader mellan inlärning från noter och på gehör. 

Intervjuer med vana kursledare inom folkmusik om folkmusikaliska utlärningsmetoder. 

Jämföra utlärningsprinciper inom folkmusik från Sverige med folkmusik och traditionell musik från 

andra kulturer. 

 

9 Slutord 

Nyttan med att göra en studie som denna kan vara att hitta normer och strukturer bakom 

gehörstraderad musik och om möjligt utnyttja fördelarna med ett sätt att undervisa ”i traditionen”. 

Tyvärr är underlaget i den här studien för litet för att dra några djupare slutsatser. Frågorna kunde 

säkert ha varit bättre med färre och öppnare frågor, samt fler förberedda följdfrågor för att 

underlätta intervjutillfället och den efterföljande analysen. Det verkar inte finnas särskilt mycket 

litteratur skrivet om övning / undervisning och gehörsmusik. Ämnet berörs oftast bara i förbigående 

och därför är det ett uppenbarligen ett utmärkt område för framtida forskning.      
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