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Sammanfattning 

Vad är sväng och hur lär man ut det ”rätta svänget”? Syftet med studien är att få en 

djupare förståelse för hur folkmusikpedagoger uppfattar och förmedlar sväng samt få en 

inblick i vilka metoder som förekommer vid undervisning av sväng i folkmusik. Studien 

genomfördes med kvalitativa intervjuer. Jag intervjuade fyra pedagoger som samtliga är 

aktiva inom folkmusikgenren. Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av didaktiska 

perspektiv på undervisning och lärande med särskilt fokus på de didaktiska frågorna hur, 

vad och varför.  Resultatet visar att flertalet informanter ansåg att sväng är ett viktigt 

moment inom folkmusiken men att det är något de sällan pratar om. Informanternas egna 

uppfattningar om sväng bottnar i en känsla av rörelse i musiken eller att musiken ger 

impulser till att sätta kroppen i rörelse. Det förekom även en uppfattning om att 

begreppet sväng ibland används som ett uttryck för något positivt i musiken snarare än 

ett namn på ett specifikt musikaliskt fenomen. I det fallet skulle termen sväng användas 

som en allmän positiv förstärkning för folkmusikspel. De metoder som förekommer för 

att lära ut sväng är kopplade till dans, rörelse och samspel. 

Nyckelord: Sväng, folkmusik, undervisning, didaktik. 
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Abstract 

The aim of this study is to gain a deeper understanding in how folk music educators 

perceive and convey groove. I purported to gain insight into the methods used in the 

teaching of groove in folk music. The study was conducted with qualitative interviews. I 

interviewed four teachers who are all active within the genre of folk music. The 

theoretical starting point of the study is the didactic approach to teaching and learning 

with particular focus on the didactic questions of how, what and why. The results show 

that the majority of respondents felt that the groove is an important element in folk 

music, but that it's something they rarely talk about. The informants' own perceptions of 

groove come from a sense of movement in music or that music provides the impetus for 

putting the body in motion. There was also a perception that the term groove sometimes 

is used as an expression for something positive in the music rather than being a specific 

musical phenomenon. In that case the term would be used as a common positive 

response to folk music performance. The methods applied in teaching groove are 

connected to dance, movement and interaction. 

Keywords: Groove, folk music, education and didactics. 
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1.1 Inledning 

1.2 Personlig bakgrund 

Vad är det som får en låt att låta folkmusik? Hur lär man ut det ”rätta svänget”? Dessa 

frågor har jag funderat över sen jag började undervisa. Jag har vuxit upp med 

folkmusiken och har spelat fiol så länge jag kan minnas: i hemmet, på kulturskola, 

folkhögskola och musikhögskola. Fram tills att jag började på musikhögskolan var 

folkmusiken i stort sett den enda genre som jag rörde mig i och den självklara 

utgångspunkten för undervisningen. Jag har lärt mig att spela på ett traditionellt sätt, 

genom att spela låtar på gehör. Det var ingen som talade om för mig i teoretiska termer 

hur musiken var uppbyggd, eller på något annat sätt verbalt förklarade vad jag behövde 

lära mig. Jag härmade personer som var duktiga på att spela och lärde mig på så sätt mer 

än bara de rätta tonerna, jag lärde mig även rytm, metrik, frasering och många fler 

musikaliska aspekter som ingen satte ord på, annat än att målet var att spela svängigt 

och/eller uttrycksfullt. Det var först när jag började på folkhögskola som dylika termer 

konkretiserades verbalt. När jag så började på musiklärarutbildningen ställdes jag inför en 

annan aspekt, nämligen hur man bäst lär ut folkmusik. En av mina första elever hade 

spelat fiol ganska länge men var hemma i en annan genre. Nu ville hon spela folkmusik, 

vad behövde hon lära sig, och hur skulle jag gå till väga? Folkmusiken har som tradition 

lärts ut på ett ickeverbalt sätt, i en mästare-lärlingssituation där eleven lyssnar och 

härmar läraren. Jag vill därför veta mer om hur folkmusikundervisning sker idag, med 

särskilt fokus på hur rytmiska och metriska egenskaper i musiken förmedlas.  

 

”It Don't mean a thing (if it ain´t got that swing)” (Duke Ellington, 1931) 

 

Detta citat tycker jag fångar det väsentliga inom musik. Sväng är för mig det som skapar 

glädje och intresse i musiken. Det spelar ingen roll hur tekniskt skicklig en musiker är om 

det inte svänger. Utan sväng blir musiken platt och livlös. För mig är sväng en central 

egenskap i all musik. Svänget i folkmusiken har för mig varit någonting nästan mytiskt. 

Alla mina lärare, förebilder och spelkamrater har haft starka åsikter om sväng. Det har 

handlat om när det har funnits och när det har saknats men ytterst få har kunnat beskriva 

vad som krävs för att skapa det eller vilka kvalitéer som gör att det svänger.  
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Jag har helt enkelt gjort så som de flesta tycks ha gjort: nämligen lyssnat på 

spelmän/musiker som svänger och härmat dem. När jag bestämde mig för att skriva om 

detta ämne slog mig tanken om begreppet sväng verkligen behöver konkretiseras, eller 

om det ens är möjligt. Kanske är den gängse metoden att lyssna och härma och åter lyssna 

på musik som svänger det bästa tillvägagångssättet? Sedan slog mig en annan tanke; 

kanske är det bara jag som har upplevt denna metod, den kanske inte alls är gängse. Hur 

gör folkmusikpedagoger när de undervisar?  

 

Min hypotes gällande detta ämne är att sväng förmedlas som en tyst kunskap. Det är ett 

musikaliskt fenomen som sällan eller aldrig konkretiseras i skrift eller termer utan 

förmedlas i musiken och genom lärarens värderingar och förväntningar. 

 

Sväng är ett subjektivt begrepp.  Definitionerna av begreppet blir oftast luddiga men jag 

ska ändå här försöka att göra en så konkret definition som möjligt. Min egen definition av 

sväng är att det är ett musikaliskt fenomen som skapas av rytmiska och metriska 

egenskaper i musiken. Ett mer ingående försök till förklaring av begreppet, samt övriga 

för arbetet väsentliga begrepp följer i senare avsnitt av arbetet. Jag vill i detta arbete 

försöka kartlägga hur ett antal folkmusikpedagoger ser på begreppet sväng och hur de 

sedermera förmedlar detta begrepp i sin undervisning.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Jag vill att min studie ska ge en ökad förståelse för hur rytmiska och metriska förhållanden 

inom folkmusik uppfattas av lärare och elever. Jag vill ge en beskrivning av vilka 

arbetssätt som kan förekomma vid undervisning av detta. Jag vill kunna belysa vilka 

faktorer som är väsentliga för förståelse av rytmiska och metriska förhållanden inom 

musiken. Jag tror att arbetet kommer att ge mig fördjupad och mer detaljerad kunskap i 

de berörda frågorna vilket kommer att vara en tillgång i mitt pedagogiska kunnande, och 

min förhoppning är att denna effekt även ska gälla för de som tar del av mitt arbete. 

 

Mitt syfte är att undersöka vilka arbetssätt som förekommer vid undervisning av rytm och 

metrik inom svensk folkmusik. För att uppnå detta väljer jag följande forskningsfrågor: 
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1. Hur uppfattar och beskriver läraren rytmiska och metriska egenskaper inom 

musiken? 

2. Hur förmedlar läraren dessa egenskaper i sin undervisning? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt beskriver jag den litteratur samt tidigare forskning som jag refererar till i 

denna studie. Här beskriver jag även de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för min studie. 

 

2.1 Begreppsbeskrivning 

I detta avsnitt presenterar jag hur jag använder olika begrepp och fenomen som 

förekommer i studien. 

 

2.1.1 Begreppet Folkmusik 

Begreppet Folkmusik är svårt att definiera och jag gör ingen ansats att i detta arbete slå 

fast en sådan. Jag vill dock försöka klargöra i stora drag vilken betydelse jag lägger i detta 

begrepp i denna studie. Bonniers musiklexikon (1983) ger en beskrivning av Folkmusik 

som  

 

den huvudsakligen genom icke-skriftlig tradition bevarade vokal- och 

instrumentalmusiken (folkvisor och folkmelodier) hos ”folkliga” skikt, främst 

allmogen. (a.a s 135)  

 

Här lyfts fram dels en kategorisering genom den muntliga traditionen dels genom 

samhällsklass. Detta sätt att kategorisera faller tillbaka på den tid då begreppet föddes och 

en motsats till konstmusiken söktes (Lundberg & Ternhag 1996). Termen Folkmusik 

förekommer för första gången i tryck i Sverige 1823 enligt Svenska Akademiens Ordbok. 

Märta Ramsten(1992) skriver i sin avhandling Återklang om vad folkmusikbegreppet 

hade för innebörd när det myntades: 

 

Termen har från början myntats och använts av en kulturell elit som benämning på 

en kulturyttring som den (eliten) betraktade utifrån och som den åsatte ett värde 

(historiskt, estetiskt, nationellt etc.). […] Utgående från det insamlade materialet 

under de senaste 150 åren kan vi se att kriterier på folkmusik anses vara bl. a 

tradition, autenticitet och funktion. Folkmusikbegreppet kan också sägas vara 
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laddat med romantikens musikvärderingar, nämligen att folkmusiken är autonom, 

ren, genuin, skön, nationell, ålderdomlig etc. (a.a. s 7) 

 

Idag har dock begreppet Folkmusik förändrats, i likhet med andra levande traditioner. 

Även om många fortfarande förknippar folkmusik med folkdräkter, spel kring 

midsommarstången och allmänt bevarande av gamla traditioner så har de flesta initierade 

folkmusikintresserade idag en syn på begreppet som en musikgenre med vedertagen 

repertoar och utförandepraxis, som givetvis kan variera inom genren, enligt Lundberg 

och Ternhag (1996) som sammanfattar detta på följande sätt: ”Kort uttryckt har 

definitionen av folkmusik gått från en social kategorisering till en stilfråga” (a.a. s 14).  

 

Folkmusik identifieras idag som en musikstil med vissa karakteristika. Folkmusiken 

klassas som traditionell musik och i detta begrepp brukar ”musik som spelades förr” 

avses. Termen inskränker sig dock inte endast till detta, termen traditionell innebär även 

en fortsatt utveckling av det gamla mot något nytt (Lundberg & Ternhag, 1996). Jag 

citerar åter Ramsten (1992) som skriver om den nya folkmusikstilen som växte fram på 

70-talet. Ramsten skriver om en gemensam nämnare bland den tidens folkmusiker, en 

kärna som bestod av repertoar, samspelsformer samt sång- och spelstilar. Hur olika 

musiker och grupper förhöll sig till denna kärna varierade.  

  

Ett sätt är att förstärka det folkliga – medvetet eller omedvetet gentemot 

konstmusikens hegemoni och schlagerindustrins dominans. Det gör man genom att 

odla och i vissa fall överdriva vissa stilistiska attribut, utmärkande för folklig 

utförandepraxis inte enbart i Sverige, utan på många håll i världen. Sådana 

parametrar är ornamentik, bordunspel, dansbar rytm. […] Andra har i ett 

fördomsfritt förhållande till ”kärnan” hämtat musikaliska stilmedel från samtida 

populärmusik, från jazz, från utomnordisk folkmusik bl. a och skapat en nutida 

folkmusiksyntes. (a.a. s 113) 

 

Detta sätt att förhålla sig till folkmusiktraditionen, som alltså grundar sig i folkmusikvågen 

på 70-talet, är starkt representerad än idag. Den gehörsbaserade traditionen är central 

inom stilen. Noter används visserligen sedan länge inom folkmusik men då en notbild 

sällan lyckas beskriva alla musikaliska detaljer i en låt används de mest som en grov skiss 

över musiken. Den väsentliga informationen; rytmik, metrik, frasering m.m. syns sällan i 
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notbilden. Endast det som avviker från den generella utförandepraxisen brukar markeras i 

notbilden (Järnberg & Ahlbäck, 1986). De flesta som är bevandrade i folkmusikens värld 

besitter kunskapen att tolka den nedskrivna notbilden så att det låter rätt. ”Det förutsätts 

alltså att man kan stilen och vet vad namnet på respektive låttyp innebär!” (a.a. s 72) 

Visserligen har ett antal personer, däribland Ahlbäck (1995), transkriberat låtar där 

rytmik och metrik beskrivs med största möjliga exakthet men då dessa notbilder blir 

mycket komplicerade och därmed svårlästa är de mer lämpade som teoretiska dokument 

än praktiska. I praktiken används förenklade notbilder och därtill muntligt överförd 

kunskap om hur notbilden ska tolkas. Här finns också plats för personliga tolkningar av 

musiken. Jernberg och Ahlbäck (1986) beskriver detta såhär:   

 

 Låtar påverkas av den som spelar dem, de är ju inte skapade i en konstant form – som t 

 ex ett komponerat stycke på band eller i noter. Låtar existerar knappast mer än när 

 någon spelar dem eller hör dem inom sig. För spelmän som lär sig låtar på gehör är noter 

 bara ett hjälpmedel för att minnas, bevara eller förmedla låtarna. Därför är det naturligt 

 att spelmannens uttryckssätt hörs i låtarna och att man, hur noggrannt man   

 än lärt sig dem, lägger till och drar ifrån efter sitt eget kynne. (a.a. s 47) 

 

Klingfors (1985) beskriver ett liknande förhållningssätt inom barockmusiken.  

 

I barockmusiken är det emellertid det musikaliska sammanhanget som avgör hur 

rytmerna ska utföras! Notbilden var mer tänkt att fungera som ett skelett, en skiss 

över ett tänkt förlopp. Musikernas uppgift var inte att i detalj återge notbilden, utan 

att utföra den i enlighet med styckets affekt och efter stundens ingivelse … (a.a. s 

131) 

 

Den definition som jag i detta arbete utgår från av begreppet Folkmusik är att det är ett 

stilbegrepp med en tradition som sträcker sig bakåt, och förbi, den äldre spelmans- och 

vokaltradition som finns upptecknad och bevarad samt även ständigt utvecklas och 

interagerar med andra musikstilar.  
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2.1.2 Meter och rytm 

För dessa två begrepp använder jag mig av Sven Ahlbäcks generaliserade definition där 

meter står för den periodiska tidsupplevelsen och rytm för gestaltupplevelsen (Ahlbäck 

1995). Den grundläggande beståndsdelen i metriken är puls. Musik där meter prioriteras 

brukar beskrivas som suggestiv. Dansmusik från olika kulturer är exempel på musik där 

meter får en framträdande roll. Rytm å andra sidan är upplevelsen av ljud som hör 

samman i figurer – i fraser. Musik där rytm prioriteras brukar beskrivas som expressiv. 

Rent rytmisk musik, det vill säga musik där vi inte upplever någon puls är exempelvis 

vallåtar, lockrop och bönerecitativ (Ahlbäck, 1995).   

 

2.1.3 Time och sväng 

 Guy Madison (2006) beskriver sväng som den musikaliska kvalité som får åhöraren att 

stampa takten, gunga med huvudet och börja dansa. Han skriver vidare att uppfattningen 

av sväng kan vara högst personlig. Det som den ena personen uppfattar som svängigt och 

medryckande behöver inte ha samma effekt på en annan person.  

 

 That all people may have the experience of groove in response to music does not 

 necessarily mean that it is similarly induced. A piece of music that makes me 

 experience groove might not do the same for someone else. (a.a. s 202)  

 

Jazzskribenten Bertil Strandberg (1999) beskriver time på detta sätt: ”Att ”ha bra Time” 

innebär framför allt att ha förmågan att hålla ett tempo och att kunna spela på ett 

rytmiskt exakt sätt” (a.a. s 3). Time tycks vara kopplat till tid och förmågan att med 

exakthet välja var man sätter tonerna eller betoningarna. Vidare skriver Strandberg att 

bra time är en förutsättning för att skapa sväng i musiken. ”En viktig förutsättning för att 

det ska svänga är att tempot är som en rak linje” (a.a. s 5).  

 

Sväng tycks alltså vara beroende av en stadig puls. Jazzskribenten Lawrence M Zbikowski 

(2004) beskriver groove, vilket kan översättas till svenskans sväng, som något abstrakt; 

en känsla. Zbikowski skriver om hur musiker ofta blir vaga när de ombeds beskriva vad 

som krävs för att skapa sväng. De refererar ofta till en känsla eller att man känner igen 

fenomenet när det händer. Jag vill åter citera Strandberg (1999). 
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Jag vill här än en gång understryka att förmågan att hålla en stadig puls och att 

kunna spela i synk med andra musiker inte är någon garanti för att det ska svänga 

om musiken. Men det är en bra början. Det extra element som krävs för detta har att 

göra med dans, ”groove” och rörelse.  Ju starkare man kan uppleva dessa aspekter av 

musiken, desto större förutsättning har man att kunna projicera den energin via 

instrumentet till lyssnaren. (a.a. s 8) 

 

Time och sväng tycks vara sammankopplade på det sättet att bra time är en förutsättning 

för att skapa sväng. Bra time i sig är dock ingen garanti för att sväng ska uppstå, det krävs 

något mer. Sväng tycks kopplat till dans och kan beskrivas som en energi som sätter 

kroppen i rörelse. I denna studie utgår jag från att time och sväng är två skilda begrepp 

som interagerar med varandra. Time är kopplat till tid och förmågan att med exakthet 

förhålla sig till den tidsmässiga aspekten av musiken. Sväng är kopplat till känslan av 

rörelse i musiken eller en känsla förmedlad av musiken som sätter kroppen i rörelse.  

 

Sväng och timing kan sägas vara musikaliska fenomen som bygger på rytmiska och 

metriska egenskaper i musiken. Time är kanske mest kopplat till den metriska funktionen 

av musiken, då timing ofta sammankopplas med musikens puls, men även de rytmiska 

figurerna kräver god timing. Uppkomsten av sväng är, för mig, avhängigt på utövarens 

färdighet i och kunskap om den aktuella stilens karaktäristiska rytmiska och metriska 

egenskaper. Jag anser även att begreppen rytm om meter är mer avgränsade och tydligare 

än det vidare begreppet sväng. Därför väljer jag att använda dessa två begrepp i mitt syfte 

och i mina forskningsfrågor. 

 

2.2 Tidigare forskning inom området 

I sin doktorsavhandling djupdyker Mats Johansson (2009) i den asymmetriska pols-

/polsketraditionen som finns i Norge. Denna tradition finns även i delar av Sverige. Han 

beskriver bland annat hur melodin fungerar som rytmbärare och att den mycket 

komplexa rytmik och metrik som kan förekomma i låtarna vore helt obegriplig och 

mycket svår att återskapa utan melodin. 

 

For instance, while very complex and seemingly unpredictable rhytmic patterns may 

be replicated when a motivic section is repeated, or when skilled performers play 
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the same melody in unisom, this could hardly be the case if the melody were 

removed, leaving only percussive attacks to constitute the temporal pattern of 

onsets. In other words, the comprehensibility of the flexible pols/springar rhythms 

is completely dependent on the melody. (a.a. s 241) 

 

I ett annat avsnitt av avhandlingen behandlar Johansson svårigheter med att undervisa i 

timing inom folkmusik. Han skriver att många unga folkmusiker som studerat på högre 

utbildningar ofta får en hög teknisk nivå, oftast långt överstigande den tidigare 

generationens spelmän (som i många fall fungerar som förebilder för den yngre) men att 

dessa yngre, välutbildade musiker saknar ett speciellt sväng som utmärker de äldre 

”storspelmännen”. Det låter sig förmedlas genom kontexten att det i slutändan är svänget 

och inte tekniken som utmärker de verkliga mästarna.  Johansson funderar kring frågan 

om detta sväng inte går att lära ut på institutionerna.  

 

… it could seem as if this aspect of musical performance resists institutionalization 

in terms of instruction and learning. In other words, masterful timing cannot be 

taught in the same way as can other aspects of treating the instrument and different 

musical parameters (pitch control, tone etc.). Partly, this seems to be related to the 

difficulty in pinpointing exactly what to improve, even in cases when something to 

do with timing is obviously missing. (a.a. s 124) 

 

Nu kommer inte detta arbete att behandla huruvida folkmusiken lämpar sig på 

musikhögskolor, däremot tycker jag att det Johansson tar upp om svårigheten att 

formulera sig kring time och sväng i en undervisningssituation är högst relevant för detta 

arbete. 

 

Sofia Dahl (2005) undersöker i sin doktorsavhandling tre aspekter av rörelse, utförande 

och uppfattning av musik, nämligen spelandet av accenter, uppfattningen av 

tempoförändringar samt hur musiker förmedlar känslor till lyssnaren via uttryck och 

rörelser. Hon skriver bland annat om timing i musikaliskt utförande samt lyssnarens 

uppfattning av detta. Hon skriver att timing är en grundläggande egenskap i musiken, 

många andra musikaliska aspekter skulle vara triviala utan timing. Angående timing så 

har många studier gjorts som visar att tonernas exakta värde nästan aldrig spelas så som 

de är noterade. Dahl hänvisar till bland annat en studie av Repp (1992) som anser att 
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förlänga och förkorta vissa toner är ett sätt som musiker använder systematiskt för att 

gruppera toner och den övergripande strukturen. Fraseringar är bärarna av detta sätt att 

gruppera, genom frasering görs förändringen av tonernas inbördes tidsmässiga relationer 

logisk och förståelig för lyssnaren (a.a). 

 

 The perception of variations in timing depends on the type of perturbation and when it 

 occurs. For instance, at phrase boundaries, listeners expect performers to make large 

 deviations from the nominal note durations. However, the same lengthening of a note 

 that passes undetected by the listeners at a phrase boundary can be detected when 

 appearing in the middle of a phrase. (Dahl, 2006. s 6)  

 

När förändringar i timingen sker utanför den givna musikaliska praxisen lägger lyssnaren 

märke till förändringen som en abnormitet.  

 

Gustav Anderssons (2011) examensarbete berör liknande frågor som jag gör i detta 

arbete nämligen att nå en djupare insikt i pedagogers syn på sväng och hur de arbetar 

didaktiskt med detta i undervisningsituationen. Även om Andersson har fokuserat på 

sångpedagoger inom jazz och populärmusik-genren och jag riktar in mig på folkmusik 

med fiolen som utgångspunkt tror jag att det finns flera gemensamma beröringspunkter. 

Andersson beskriver i sitt resultat att sångpedagoger anser att sväng är det som gör 

musiken magisk men att det generellt är svårt att beskriva exakt vad som händer i 

musiken när detta inträffar. I resultatet står även att sångpedagogerna har svårigheter 

med att ge en tydlig definition av begreppet sväng. 

 

Petrus Johansson (2010) har i sitt examensarbete undersökt och jämfört hur folkmusiker 

och jazzmusiker upplever sväng. Jämförelsen gjordes genom intervjuer av tre 

afromusiker och tre folkmusiker. I sitt resultat beskriver Johansson både likheter och 

skillnader i upplevelsen av sväng mellan genrerna. Bland annat skiljer sig musikernas 

förhållande till pulsen för att skapa sväng åt. I sitt resultat beskriver han att relationen 

mellan den stadiga pulsen och rytmiska förändringar i förhållande till denna är en viktig 

förutsättning för att skapa sväng. Det bildas en spänning mellan det väntade, pulsen, och 

det oväntade, rytmiska händelser (a.a.). 
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

För att synliggöra och lyfta fram intressanta förhållningssätt till arbetssätt när det gäller 

undervisning i folkmusik kommer jag att utgå från didaktiska perspektiv på undervisning 

och lärande. Jag väljer didaktiska perspektiv som utgångspunkt för den här studien därför 

att jag med dessa verktyg kan analysera och uppfatta dels vilka metoder lärarna väljer för 

att förmedla sväng men även vad som ligger bakom dessa beslut och vad målsättningen 

för undervisningen är. På så sätt kan jag få en inblick i lärarnas syn på både sin egen 

kunskap och undervisningen. Didaktik handlar om alla de beslut som läraren behöver ta, 

beslut om vad som ska läras ut och på vilket sätt som det ska läras ut. Didaktik handlar 

också om de förutsättningar och betingelser som ligger bakom dessa beslut och om de 

överläggningar som läraren bör ta innan besluten. (Hanken & Johansen, 1998) 

 

Det centrala i dessa perspektiv är de didaktiska frågorna: vad, hur och varför? Lindström 

och Pennlert (2009) lyfter fram dessa begrepp som en metod att granska och upptäcka 

didaktiska samband. Vad-frågan fokuserar på vilket ämnesinnehåll som väljs ut samt vad 

undervisningen ska handla om. Hur-frågan fokuserar på undervisningens process och 

upplägg. Dessa frågor kan användas både innan och efter genomförandet som hjälp för 

både planering och utvärdering. Varför-frågan fokuserar på syftet med undervisningen 

och metoderna.  Kroksmark (1989) menar att Varför-frågan både kan ses som 

underförstådd i de två andra frågorna och som överordnad de båda andra. 

 

Varför-frågan kan hållas implicit i de båda andra frågorna eftersom vi alltid, vid 

olika val i undervisningen gör det mot bakgrund av en reflektion eller ett särskilt 

förhållande som relaterar sig till just det innehåll eller den behandling av innehållet 

som vi väljer. Å andra sidan kan vi explicera varför-frågan och göra den till den 

överordnade didaktiska frågan. (a.a. s 351) 

 

Lindström och Pennlert (2009) lyfter även fram ett fjärde didaktiskt begrepp; målen. 

Målen handlar om vad undervisningen ska leda till vad gäller lärande och utveckling samt 

vad som önskas prägla lärandeprocessen. Utöver de didaktiska perspektiven påverkas 

undervisningen av en mängd andra faktorer. Sådana villkor som påverkar undervisningen 

kan vara t. Ex elevernas förkunskaper och förväntningar, de sociala samspelen, 
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tidsfaktorn, lokaler osv. Svaren på de didaktiska frågorna kan inte vara givna för ett visst 

tillfälle. 

 

Den fenomenologiska didaktiken tar särskilt fasta på elevens egna upplevelser och 

erfarenheter. Kroksmark (1989) skriver: 

 

Människans levda individualitet pekar hän mot att möten mellan människor alltid är 

konstituerade av de speciella individer som interagerar och att interaktionen måste 

beskrivas på dess egna och inte någon universell interaktionsteoris villkor. (a.a. s 

177) 

 

Fenomenologin utgår från individens medvetande genom erfarenheten i omvärlden. 

Kroksmark (1989) skriver om erfarenhetens två olika horisonter: en yttre och en inre. 

Undervisningen bygger på att elevernas inre och yttre erfarenheter tydliggörs. Kunskap 

och erfarenhet ses som kontextuellt beroende. Kroksmark skriver vidare att ett ämne som 

undervisas samtidigt existerar i tre skilda sammanhang.  

 

Med detta menas att vart och ett av skolans valda innehåll existerar i: a) ett visst 

innehållsligt sammanhang, en geografilektion är alltid på ett eller annat sätt 

relaterad till andra geografilektioner och till geografiämnet självt, b) ett visst 

medvetandesammanhang där eleven konstituerar innebörder som ett resultat av all 

tidigare erfarenhet och genom kontextualitet och c) ett interaktionssammanhang 

vilket inom ansatsen betyder att en tyngdpunkt läggs i interaktionen mellan två eller 

flera liv där liv betecknar att det är två eller flera människor och inte godtyckliga 

objekt som möts i inlärningssituationen.  (a.a. s 177)  

 

Ovanstående citat kan tolkas som att två skilda lektioner som behandlar samma ämne blir 

inte exakt likadana därför att individerna och det kontextuella sammanhanget påverkar 

undervisningens riktning. När en lärare och elev möts för att ha en folkmusiklektion 

uppstår på så sätt alltid en unik situation. 

 

Lärarens pedagogiska grundsyn har en betydande roll för hur undervisningen bedrivs. 

Hanken och Johansen (1998) beskriver musiklärarens förutsättningar som beroende av 

lärarens syn på musiken som ämne, på eleven och på sig själv. Vilket sätt som läraren ser 
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på undervisningen kommer att påverka vilka metoder som väljs och hur dessa tillämpas. 

Ser läraren musikundervisningen som ett trivselämne kommer denne att tillämpa andra 

metoder än läraren som ser musikundervisningen som ett kunskapsämne. Synen på 

eleven och den egna rollen är också central för hur undervisningen bedrivs. Hanken och 

Johansen skriver att lärare kan ha en optimistisk elevsyn där eleven betraktas som kreativ 

och med många inneboende resurser. I detta fall blir lärarens roll främst att vägleda och 

stötta eleven i dess lärprocess. En mindre optimistisk elevsyn uttrycker sig i synen på 

eleven som i behov av yttre påverkan och styrning. Läraren får då en mer aktiv roll som 

bärare och förmedlare av kunskap. 
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3 Metodologi och metod 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Jag anser att intervju är en användbar forskningsmetod i detta arbete. Genom kvalitativa 

intervjuer är det möjligt att få en större förståelse för lärarens uppfattningar om de 

forskningsfrågor som är ställda i studien.  Steinar Kvale (2009) beskriver denna 

intervjuform som en halvstrukturerad livsvärldsintervju. 

 

En halvsrukturerad livsvärldsinervju söker förstå teman i den levda vardagsvärlden 

ur undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan intervju söker erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden 

hos de beskrivna fenomenen. Den liknar ett vardagssamtal, men som professionell 

intervju har den ett syfte och inbegriper en specifik teknik; den är halvstrukturerad 

– den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär.(a.a. 2009, s 

43) 

 

Den kvalitativa intervjun ger möjligheten att förstå och beskriva den intervjuades 

livsvärld. I ett samtal mellan två människor frambringas kunskap genom det 

mellanmänskliga samspelet (Kvale, 2009). Intervjuarens kunskap i intervjuteknik är 

avgörande för hur hög kvalitén blir på intervjun. En av de viktigaste aspekterna för 

intervjuaren är att lyssna aktivt och verkligen förstå vad den intervjuade säger. En annan 

aspekt är intervjuarens kunskap inom ämnet. 

 

 Olika intervjuare kan få intervjupersonen att göra olika uttalanden om samma tema 

 beroende på deras skiftande känslighet för och kunskap om ämnet för intervjun. (a.a. s. 

 44) 

 

Den halvstrukturerade formen möjliggör för följdfrågor vilka kan leda till djupare 

förståelse och leda intervjun vidare. Förmågan att ställa bra följdfrågor kräver ett aktivt 

lyssnande från intervjuaren; att denne lyssnar både till det som sägs och hur det sägs 

(Kvale, 2009).  
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Risken med att använda intervju som metod för att samla fakta kan vara att informanten 

svarar på det sätt som denne tror sig förväntas göra; att det alltså finns ett glapp mellan 

vad som sägs och vad som sedan verkligen utförs. Denna risk förekommer dock 

antagligen i alla former av undersökning, åtminstone i sådana där informanten är 

medveten om att en undersökning görs. En annan risk kan vara att intervjuaren pressar 

sina åsikter på den intervjuade. För att undvika detta är det viktigt att intervjuaren inte 

har förutfattade meningar om hur den intervjuade uppfattar frågan utan är lyhörd på vad 

som verkligen sägs samt ställer goda uppföljningsfrågor. (Johansson, Svedner 2010)  

 

3.2 Metod och design av studien 

3.2.1 Val av metod 

Jag valde att använda forskningsintervju som metod till detta arbete. Jag ville i min 

undersökning ta del av intervjupersonens livsvärld och försöka förstå hur de såg på det 

aktuella temat. En annan möjlig metod hade varit att genomföra observationer. Då hade 

undersökningen främst lyft fram hur den observerade agerade. Jag valde bort 

observationen som metod främst för att mitt ämne fokuserar på ett visst, specifikt 

område som kan, men inte behöver, ingå i undervisningen. Det hade därför inte varit 

självklart att den observerade lektionen innehöll moment av det som jag ville undersöka. 

Genom intervjun kunde jag få kunskap om hur informanten upplever, tolkar och 

förmedlar rytmiska- och metriska egenskaper inom folkmusik.  

 

3.2.2 Urval 

Jag intervjuade fyra personer, två män och två kvinnor. Samtliga har pedagogutbildning 

och undervisar i folkmusik. Samtliga spelar fiol. Jag försökte få respondenter med så stor 

spridning på ålder och arbetsmiljöer som möjligt. Min tanke var att försöka täcka ett så 

stort fält av folkmusikundervisningen i Sverige som det är möjligt med antalet 

respondenter.  Jag kontaktade mina respondenter via telefon. 
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Respondent 1 (R1): 

Respondent 1 är en man i 40-årsåldern. Han har studerat folkmusik på två olika svenska 

folkhögskolor i två år. Därefter har han studerat en 2-årig pedagogisk utbildning vid en 

svensk musikhögskola. Han har sedan dess arbetat som fiollärare på kommunal 

musikskola. Han bedriver även metodik-undervisning i folkmusik-fiol på en 

musikhögskola. 

 

Respondent 2 (R2): 

Respondent 2 är en man i 6o-årsåldern. Han har läst en tvåårig utbildning till klasslärare i 

musik vid ett svenskt universitet. Samtidigt med sina studier arbetade han på 

universitetet och fortsatte att arbeta där två år efter slutförd utbildning. Därefter studerade 

han ett år vid en svensk musikhögskola. Det var då den enda högre utbildning som fanns 

inom folkmusik och det var en pedagogisk fortbildning för verksamma spelmän. Därefter 

undervisade han på en svensk folkhögskola i ett år och började därefter undervisa på en 

annan svensk folkhögskola där han fortfarande arbetar som lärare. Ämnet för 

undervisningen är fiol inom folkmusikgenren samt pedagogik. Han är även verksam 

musiker och turnerade mycket under 70-talet. Han har gett ut ett antal skivor. 

 

Respondent 3 (R3): 

Respondent 3 är en kvinna i 30-årsåldern. Hon har 4 årig på musiklärarutbildning vid en 

svensk musikhögskola med inriktningen IE. Hon studerade klassisk fiol- och pianolärare 

och läste några poäng folkmusik. Folkmusiken var hennes hobby. Efter examen började  

hon arbeta som fiollärare vid en kommunal musikskola i 7 år samtidigt som hon succesivt 

arbetade in sig på en annan kommunal musikskola där hon nu är verksam sedan ca 10 år 

tillbaka. Där undervisar hon i fiol – både folkmusik och klassiskt samt har en del 

administrativa uppdrag.  

 

 

 

Respondent 4 (R4): 
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Respondent 4 är en kvinna i 30-årsåldern. Hon studerade vid en svensk folkhögskola och 

därefter läste hon musiklärarutbildningen vid en svensk musikhögskola med inriktning 

folkmusik. Efter examen fick hon anställning på en kulturskola som fiollärare och där hon 

nu har arbetat i 4 år. 

 

3.2.3 Datainsamling 

Jag färdigställde ett frågeformulär med ett antal öppna frågor som jag ställde till samtliga 

informanter. Till dessa frågor fanns även ett antal mer specifika frågor som jag ställde 

beroende på vad informanten svarade; ett slags följdfrågor som jag hade tänkt ut i förväg. 

Utöver dessa uppkom nya frågor i intervjun som spann vidare på trådar som informanten 

själv tog upp. Dessa frågor hade jag alltså inte förberett i förväg.  

 

Jag genomförde intervjuerna på olika sätt beroende på hur långt bort mina respondenter 

befann sig. En intervju skedde i en lokal på Musikhögskolan Ingesund där jag träffade 

respondenten. Två intervjuer skedde över Skype med videosamtal så att jag och 

respondenterna kunde se varandra. En intervju skedde genom ett vanligt telefonsamtal, 

vilket jag inte anser optimalt men Skype var inte ett möjligt alternativ för respondenten. I 

det senaste fallet försökte jag vara extra uppmärksam på och lyssna efter respondentens 

tonläge samt hur denne uttryckte sina åsikter och jag anser att jag på detta sätt kunde väga 

upp den information som jag missade genom att inte få visuell kontakt med min 

respondent.  Intervjuerna spelade jag in på min Zoom och på min dator. Intervjuernas 

längd varierade mellan ca 20 – 50 minuter. Jag upplevde att jag fick en positiv kontakt med 

mina respondenter och att de var avslappnade under intervjun. 

 

3.2.4 Bearbetning och analys 

Jag bearbetade mina intervjuer genom transkription. Jag skrev ner ordagrant vad 

respondenten sa och markerade ut pauser. Jag försökte vara så noggrann som möjligt när 

jag transkriberade för att behålla en så nyanserad bild av inte bara vad utan även hur 

informanten uttryckte sig. När jag sedan i min resultatdel citerade informanterna ur mina 

transkriptioner plockade jag bort uttryck som ”öh”, ”eh” och ”hmm” för att koncentrera 

budskapet och underlätta för förståelsen av citatet.  
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När jag sammanfattade resultatet tog jag ut teman som, med tanke på mina 

forskningsfrågor, var väsentliga för min studie och ordnade vad som hade kommit fram 

genom intervjuerna under dessa rubriker. Utifrån denna sammanställning skrev jag sedan 

resultatdelen. 

 

3.2.5 Etiska överväganden 

Jag har tagit del av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets anvisningar för 

forskningsetik för samhällsvetenskaplig forskning. Anvisningarna finns beskrivna i Bo 

Johanssons och Per Olov Svedners (2010) Examensarbetet i lärarutbildningen. I detta 

arbete innebär det att respondenten: 

 Skall vara anonym 

 Skall få en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och 

undersökningens syfte. 

 Skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina 

frågor sanningsenligt besvarade. 

 Skall när som helst kunna avböja eller avbryta sin medverkan utan negativa följder. 

 

Jag beskrev undersökningens syfte och dess metoder för respondenterna i samband med 

intervjuerna. Respondenternas anonymitet har jag värnat om genom att inte använda 

deras namn i studien, jag har inte heller tagit med sådan information som skulle kunna 

kopplas till deras person i beskrivningen av respondenterna. 

 

3.2.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Jag anser att jag har gjort en relevant undersökning. Det går att lita på vad jag skriver men 

jag vill poängtera att jag i detta arbete inte kommer att leverera några ”sanningar”. Jag har 

gjort mitt bästa försök, utifrån de förkunskaper inom ämnet jag har och de kunskaper i 

intervjuteknik som jag hunnit skaffa mig under den tid som avsatts för detta arbete, att 

förstå hur fyra lärare ser på sväng inom folkmusik. Kvale(2009)  skriver:   
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 Intervjuaren är det viktigaste forskningsverktyget i en intervjuundersökning. Som 

 skicklig hantverkare vet han hur man ska använda intervjutekniker och utöva ett 

 situerat omdöme i en given intervjusituation. En god intervjuare känner till ämnet  för 

 intervjun, behärskar konsten att samtala, har språkkänsla och är lyhörd för 

 intervjupersonens språkliga stil. (a.a. s 182)  

 

Intervjuarens skicklighet framstår som den största parametern för hur hög kvalitén blir 

på intervjuundersökningen. Jag är en mindre erfaren intervjuare men jag har förberett 

mig efter bästa förmåga i både ämnet som behandlats och intervjuns upplägg och 

genomförande och anser därför att de resultat som jag har fått fram genom min 

undersökning är tillförlitliga samt att undersökningens giltighet är god. 

 

Till detta bör tilläggas att jag samtalade med varje lärare vid ett tillfälle och att just denna 

sociala konstruktion gav att respondenten tänkte och uttryckte sig på ett visst sätt. Det är 

inte alls säkert att samma respondent hade gett samma svar om en annan person ledde 

intervjun, vilket är något som Kvale (2009) påtalar.   

 

Jag kände till samtliga av mina respondenter innan intervjun, folkmusikvärlden är en 

relativt liten värld där jag har ett stort kontaktnät, två av respondenterna har jag haft som 

lärare och en har jag haft som handledare. Jag ansåg dock att det inte påverkade kvalitén 

på intervjuerna. Vid intervjutillfället var vårt förhållningsätt både professionellt och 

seriöst.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av analysen av de genomförda intervjuerna. De 

teman som redogörs för är lärarnas syn och hantering av begreppen sväng, timing och 

frasering. 

 

4.1 Lärarnas syn på begreppen sväng, timing och frasering 

Här presenteras hur lärarna ser på begreppen sväng, timing och frasering. 

4.1.1 Synen på sväng 
Synen på sväng varierade bland mina respondenter men ett återkommande tema var 

kopplingen till rörelse. Det rörde sig dels om en koppling till dans och dels tanken på 

rörelse i musiken. En respondent talar om musikens illusoriska rörelse: 

 

 Jag pratar ju om musik som illusorisk rörelse - alltså rörelse som inte är verklig utan  är en 

illusion och till den illusionen dansar man till exempel eller sinnena dansar när  man lyssnar 

eller så och det kallar vi för sväng. (R2) 

 

Samtliga respondenter beskrev sväng som en positiv känsla eller en positiv upplevelse av 

musiken. Ingen av respondenterna kan peka på exakt vad det är i musiken som skapar 

sväng även om vissa av respondenterna ger betydligt djupare analyser av det subjektiva 

begreppet sväng än andra. Sväng tycks inte vara ett avgränsat moment i musiken utan 

består av fler komponenter så som uttryck, frasering och timing. 

 

 Det är som att ha full gas och handbromsen i samtidigt. Sväng kan inte vara   statiskt. Det 

får inte vara förutsägbart. […] det måste vara en berg- och dalbanefeeling  som någon tar med 

mig på. Jag måste bli överraskad. (R1) 

 

Synen på sväng som ett mytiskt element inom folkmusiken förekommer i intervjuerna. 

En respondent talar om sväng som ”en mytisk självklarhet” och en annan respondent talar 

om ”ärligt sväng” och ”riktigt sväng” utan att ge någon djupare förklaring av vad detta 

ärliga sväng består av eller vad motsatsen skulle vara. Frågan om termens validitet och 



 

  27 

nödvändighet uppstår också. En respondent säger sig använda termen sväng men inte 

veta riktigt vad innebörden är och beskriver det som något av ett modeuttryck inom 

folkmusiken som har uppkommit på senare tid. Han menar att termen sväng används 

som ett uttryck för att beskriva något som man tycker om snarare än en faktisk egenskap 

i musiken. 

 

 En betydelse är ett positivt uttryck för nånting, att det är något positivt med det du  gör 

 liksom.[...] om man tycker att något är bra så säger man ´fan vad det svänger´. (R2) 

 

4.1.2 Synen på timing 
Den genomgående synen på timing hos mina respondenter är hur musikern förhåller sig 

till pulsslagen i musiken. Två respondenter uttrycker tydligt att de ser god timing snarare 

som förmågan att genom dragningar gå ifrån pulsen utan att tappa den, än att vara exakt 

synkroniserad med pulsslagen. 

 

 I solospel så är timing att man kan, ungefär som Frank Sinatra, att man kan spela långt 

 på sidan om den generella pulsen och ändå aldrig åka ur. (R2) 

 

En respondent beskriver hur tonernas utformning och riktning kan vara viktigare för 

upplevelsen av god timing än den faktiska tiden som tonerna sätts an.  

 

  Framför allt tvåan i en kort etta den tycker jag inte alls tidsmässigt är så jädra 

 viktigt, den behöver inte vara så jädra tidig, men formen är skitviktig. (R1) 

 

Här handlar det alltså om en asymmetrisk polska där första taktslaget är tidsmässigt 

kortare och tvåan längre. Upplevelsen av den tidiga tvåan eller den korta ettan kan vara 

avhängig på hur melodins toner över det andra taktslaget utformas så att tvåan uppfattas 

komma tidigare än vad den faktiskt gör tidsmässigt.  
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En respondent använder inte termen timing utan istället termen tajt, något som denne 

dock beskriver på ungefär samma sätt som de övriga beskriver timing. 

 

4.1.3 Synen på frasering 

Frasering kopplas till rörelse. En respondent talar om känslan av att åka berg- och 

dalbana, en annan gör jämförelsen med att åka slalom, en tredje jämförelse är att kasta en 

boll. En boll som kastas iväg har en given landningspunkt och ett givet rörelsemönster 

beroende på hur och med hur mycket energi som bollen kastas iväg. Kopplingen till att 

bygga musikaliska fraser är att en fras behöver ”sättas igång” och för att musiken ska 

uppfattas logisk och följbar krävs det att musikern sedan förhåller sig till frasens givna 

kurva och förväntade landningspunkt. 

 

 En fras har nån sorts, i alla fall trolig, landningspunkt klar för sig från början tror jag. 

 Sen kan man absolut skjuta på den eller landa tidigare efter vägen, det går absolut att 

 göra det, men lite som att kasta iväg en boll så... ska det uppfattas som en fras så 

 måste det uppfattas som att någon satt igång en fras. Så jag tror att det är jävligt 

 viktigt att det finns en medvetenhet från början att jag sätter igång någonting (R1) 

 

Fler respondenter återkommer till att det krävs en form av logik för att frasera. Utöver 

kopplingen till rörelse jämför flera respondenter fraseringen med språket: dels att de 

jämför musikaliska fraser med språkliga fraser men även att det går att förutsätta hur en 

musikalisk fras ska sluta på samma sätt som det går att förutsätta hur en mening ska sluta 

beroende på språkmelodin. En variant på slalom-parallellen är att tänka i musikaliska 

linjer. Respondent 4 säger så här: ”att man tänker i meningar fast i musiken eller i linjer 

helt enkelt” (R4). 

 

4.2 Lärarnas förmedling av sväng, timing och frasering undervisnings-

situationen 

Här beskriver jag olika tillvägagångssätt som lärarna använder sig av när de undervisar i 

sväng, timing och frasering. De metoder som kommer fram i intervjuerna är rörelse, 
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förebildande, samspel, visualisering och med rösten som redskap. Det bör även tilläggas 

att samtliga respondenter inte arbetade aktivt med frasering på lektionerna. En 

respondent menade att dennes elever var för unga och fortfarande på ett så pass 

grundläggande stadium att det inte var läge att fokusera på detta. En annan sa att denne 

förvisso hade metoder för att arbeta med frasering då detta tycktes aktuellt men att denne 

inte satte av tid för att enbart öva på frasering. 

 

4.2.1 Sväng genom rörelse  

Ett återkommande tillvägagångssätt för att undervisa i sväng var genom rörelse. Det gällde 

att dansa till musiken, att spela till dans och olika fokus på kroppen och kroppens rörelser 

vid spel. 

 

 Det jag har gjort senaste åren mer och mer är att jag dansar. [...] det du gör med 

 kroppen kommer ut ur f-hålen. (R1) 

 

Här handlade det inte så mycket om att lära ut specifika danser utan snarare att röra sig 

till en puls. R1 talar även om att markera pulsen i kroppen, och att öva upp en tydlighet 

och exakthet i detta. Detta gjorde han bland annat genom att gå försteg och fokusera på att 

viktförflyttningarna (kroppens hela vikt på det ena eller det andra benet) skedde exakt på 

pulsslagen.  

 

4.2.2 Sväng genom förebilder 

Här kan det handla om att lyssna på duktiga musiker som har de kvalitéer som läraren 

eftersträvar. Det kan också handla om att lyssna på musikaliska skillnader som läraren 

förevisar. Gemensamt för dessa metoder är att det är upp till eleven själv att uppfatta, 

förstå och analysera sväng, läraren visar på vart det finns. Själva ansvaret för 

inlärningsprocessen vilar hos eleven. Respondent 3 beskriver ett sätt att arbeta med 

sväng så här: 
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 Genom att spela och ta med dom ut där det finns sväng. Det är också en sån grej som  inte 

går att "lära ut" utan dom måste lära sig det själva och då måste man ge dom  förutsättningar för 

att göra det. (R3) 

 

Läraren kan också vara förebild och får då inte rollen som vägvisare utan snarare att 

genom sitt eget agerande och uttryck inspirera eleverna till att lära sig. 

 

 Jag tror att det bästa jag kan göra är att vara väldigt tänd på det själv för då kommer jag 

 att förmedla lust kring det. (R1) 

 

Respondent 1 återkommer flera gånger till vikten av att eleven har lust till att spela 

svängigt. Genom sitt eget intresse väcker läraren kännedom om, och nyfikenhet på, 

begreppet sväng. 

 

4.2.3 Sväng genom samspel  

Den tredje metoden som förekommer bland intervjuerna är samspel. Samspel mellan 

lärare – elev och samspel mellan elever i små eller stora grupper. Detta tillvägagångssätt 

bygger även den på att eleven lyssnar och själv uppfattar sväng men på ett mer aktivt sätt.  

 

 jag pratar inte om det så mycket men vi försöker ofta spela ihop lite varje stund, varje 

 lektion så att vi får spela nånting med gott sväng i liksom. (R4)  

 

Här spelar läraren tillsammans med eleven och eleven får på så sätt ”åka med” i lärarens 

sväng. Ett annat tillvägagångssätt under det här temat är att låta eleverna spela 

tillsammans. Respondent 3 berättar att hon brukar låta eleverna turas om att ”dra”, alltså 

att vara den person leder gruppen. Genom att uppleva skillnaden mellan att vara ledare och 

följare uppmärksammas eleverna på vad det är som krävs för att de ska bli samspelta och 

hitta ett gemensamt sväng. 
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4.2.4 Timing genom samspel 

Flera respondenter talar om att öva timing genom samspel. När eleverna får spela 

tillsammans med andra elever eller med läraren så övas förmågan till timing upp 

simultant. God timing blir så att säga en nödvändighet för att hänga med gruppen. ”Dom 

är alltid med i en grupp, just för att få pulsen och förmågan att spela på.” (R3) En faktor 

som är relevant för att kunna öva timing på detta sätt är medvetandegraden hos eleverna; 

är eleven medveten om hur väl denne förhåller sig till de övriga i timingen? Respondent 2 

talar om vikten av att öka och lyfta elevernas medvetande kring bland annat detta. 

 

 Ja, det jag försöker att göra det är ju att, eftersom vi jobbar mycket i storgrupp där jag 

 arbetar, så försöker jag få folk att titta. Helt enkelt att öka medvetandet. Timing ärhelt 

 beroende av att man har ett högt medvetande.(R2) 

 

Respondent 2 återkommer ofta till vikten av att öva upp elevens musikaliska 

medvetenhet. Detta arbetssätt är ett led i att bygga en stadig musikalisk grund hos eleven 

som är en förutsättning för att kunna lära sig att spela med bra timing. 

 

4.2.5 Timing med metronom 

En respondent talar om att öva timing med metronom. Det bör tilläggas att denne nämner 

saken som ett möjligt tillvägagångssätt snarare än ett tillvägagångssätt som informanten 

använder regelbundet. Orsaken till att denne inte använder metronom i större 

utsträckning beror på formen av undervisning som personen bedriver, nämligen i 

storgrupp. Respondenten säger däremot att han kan ge elever rådet att öva med 

metronom själva. Samme respondent talar om att se foten som sin metronom och att öva 

upp förmågan att stampa en stadig puls. 

 

 Det finns ju metronomer som man kan använda sig av för att öva sig i att spela till 

 metronom. Sen när man har kommit på det att metronomen och foten är kompisar... [...] 

 jag vill att man ska öva så mycket på sin fot att den blir en chef. Där har vi metronomen, 

 det är chefen det. (R2) 
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Ingen av de övriga respondenterna nämner metronom som användbart hjälpmedel, 

däremot talar flera om fotstamp.  

4.2.6 Timing genom rörelse 

Här återkommer kopplingen till rörelse och dans. En respondent beskriver hur han 

dansar halling med elever som har svårt att uppfatta pulsen och även hur de får spela ”till 

hans dans”. Ett annat tillvägagångssätt är att fokusera på fotstampet i relation till melodin; 

på vilka toner kommer stampet och var ligger betoningarna? 

 

 Det som slår mig är att jag försöker gärna reda ut vilka toner som är på stampen. Det 

 brukar lösa väldigt mycket. För oftast är det så att de kör iväg en skalrörelse eller nånting 

 och så kör de iväg den före eller efter, de fattar inte vart betoningen är eller vart stampet 

 då är, jag brukar inte prata om betoningar eller ettan eller trean... då pratar jag vart är 

 stampet. (R1) 

 

Här blir kunskapen förmedlad genom kroppen istället för genom språket, något som 

respondent 1 ofta återkommer till som ett snabbare och enklare tillvägagångssätt. Han 

berättar om situationer där allt har fallit på plats bara eleven får in känslan, musiken eller 

takten i kroppen.  

 

4.2.7 Frasering med rösten 

Rösten kan användas som verktyg dels genom att koppla frasering till det talade språket, 

dels genom att illustrera musikaliska fraser genom att sjunga. Flera respondenter 

återkommer till att de förklarar fraser som meningar eller meningsutbyten och låtarna 

som berättelser. Respondent 3 talar om att hitta egna frasmelodier, om eleven inte har en 

melodi delar hon ut en given frasmelodi som de kan öva på.  

 

  De flesta kan ju läsa och berätta en berättelse. Jag ber dom att säga en mening och 

 ibland så ber jag dom att läsa nånting så att jag får höra om de har någon melodi när  de 

läser. Har dom det så använder man det, annars så får man ge dem en melodi och att  jag läser och 

förklarar det här med att de har en höjdpunkt någonstans och så kan du  sen dala av och göra 

ett avslut. (R3) 
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Respondent 1 hävdar att han hellre använder rösten för att illustrera fraser än fiolen. Han 

säger även att han använder händerna för att visuellt visa hur en fras-kurva kan se ut. 

 

4.2.8. Frasering genom visualisering 

Respondent 2 talar om att öva fraser genom att beskriva det visuellt. Detta sker t. Ex 

genom att han skriver upp en notbild där fraseringstecken sätts ut och eleverna övar på 

att spela det dom ser. Fraseringstecken och betoningar flyttas runt så att de får öva på att 

spela olika och höra skillnaden. Respondent 2 kallar detta tillvägagångssätt för stolpigt och 

att det kräver en viss notvana för att kunna genomföras. 

 

  ...jag kan sätta ut t. Ex 16-delar och så sätter jag komma-tecken och så läser vi det 

 tillsammans. Sen kan man ju också, om vi skriver upp en låt tillsammans på tavlan 

 sådär... hur blir det om vi sätter ett fras-tecken här? (R2) 

 

Här används även rösten för att sjunga och säga fraser. Respondent 2 återkommer till hur 

avgörande medvetandegraden är hos eleverna för hur väl dylika övningar går att 

genomföra.  Om eleven har en låg medvetandegrad där mycket fokus läggs på att hantera 

själva instrumentet kan det vara en genväg att öva fraser via rösten då den tekniska 

aspekten av att spela fiol inte behöver komma i vägen. 

 

4.3 Sammanfattning 

Samtliga respondenter pratar sällan om sväng i sin undervisning men konceptet sväng 

och 'att det svänger' anses som viktigt. De tillvägagångssätt som förekommer för att 

arbeta med sväng går ut på att förevisa med eget spel eller genom att lyssna på andra, att 

spela tillsammans med lärare eller med elever som har utvecklat ett bättre sväng samt 

genom rörelse, främst då genom dans. Ingen av respondenterna förevisar sväng genom 

att beskriva sväng eller på annat sätt muntligt/teoretiskt beskriva begreppet. En 

respondent menar att det har att göra med åldern på eleverna. 
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När vi jobbar med sådana grejjer så spelar vi väldigt mycket tillsammans. [...]I 

 perioder har dom USB-minnen som vi kan spela in på och då kan dom ju spela ihop   

med en inspelning hemma och sådär... och det är väl så jag har snappat upp det själv 

 också egentligen, genom att spela mycket ihop. De är för små för att analysera, kan jag 

 tycka. (R4) 

Timing övas genom samspel, både med uttalat fokus på timing, att till exempel fokusera 

på att spela tajt, eller som en önskad bieffekt av att eleverna behöver lyssna på och 

förhålla sig till varandra/läraren. Timing övas även med metronom och med att sätta 

pulsen någonstans i kroppen, till exempel i foten som stampar eller i hela kroppen som 

dansar. Vid frasering i undervisningssituationen dyker två tillvägagångssätt upp. Dels 

använder pedagogerna rösten som redskap och kopplar frasering till språket eller också 

beskrivs fraserna visuellt.  

 

Något som även bör nämnas i detta avsnitt är synen på lärarens roll när det gäller att 

undervisa sväng eller snarare synen på musikundervisningens roll när det gäller att lära 

ut sväng. Flertalet respondenter tycks anse att sväng, om än som begrepp luddigt och 

ogreppbart, går att lära ut, men en respondent säger detta som jag tycker är värt att 

återge: 

 

Jag tror inte att du får till det som jag tänker som sväng genom att göra som  magistern 

säger. Det räcker inte. Jag tror att man måste ha lite rosiga kinder eller möjligtvis en 

skrynklig panna, alltså fan! Någon slags satsning tror jag är helt nödvändig. Lust, tror jag. 

(R1) 

 

Här återkommer synen på eleven som ansvarig för läroprocessen med läraren som 

vägvisare eller guide samt det musikaliska fenomenet sväng som något som inte låter sig 

underkastas undervisning. 

 

I bakgrunden till detta arbete nämner jag begreppen rytm och meter så som de beskrivs 

av Ahlbäck. (1995) Dessa begrepp, så som de presenterades, användes inte i någon större 

utsträckning av mina informanter. Begreppet rytm hade samtliga en relation till men 

termen definierades på skilda sätt. Begreppet meter visste hälften av respondenterna inte 

vad det stod för och resterande halva använde det inte i sitt yrkesspråk. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag resultatet i relation till de teoretiska utgångspunkterna och 

den tidigare forskning och den bakgrundslitteratur som jag presenterat i tidigare kapitel. 

Jag diskuterar även metodens för- och nackdelar i denna studie, jag presenterar mina egna 

åsikter och tankar samt förslag på fortsatt forskning inom området.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Att tala om sväng 

Om man utgår från tesen att sväng, som musikaliskt fenomen, inom folkmusiken består 

av flera faktorer såsom timing, frasering och uttryck så tycks det ligga nära till hands att 

det vore enklare att på ett konkret sätt beskriva de senare termerna än helhetsbegreppet 

sväng. Åtminstone tycks det förefalla sig så bland mina informanter. Det kan också vara så 

att informanterna helt enkelt inte har haft behov av eller möjlighet att i vidare 

utsträckning definiera dessa begrepp vilket i större utsträckning har skett i andra 

musikgenrer. Inom jazzmusiken tycks dessa begrepp vara, åtminstone någorlunda, mer 

väldefinierade. Strandberg (1999) har relativt avgränsade definitioner på begreppen time 

och swing (som jag tolkar som sväng) även om han också tycks finna det betydligt enklare 

att beskriva time än sväng. Kanske låter sig inte sväng definieras på detta sätt. 

Genomgående beskrivs sväng som en känsla, en positiv upplevelse av musiken som är 

kopplat till rörelse och dans eller upplevelsen av rörelse och dans. Utifrån denna premiss 

är det inte märkligt om definitionen av sväng varierar och är svårgreppbar då varje 

människas upplevelse av musik, och därmed svänget, torde vara unik. Finns det då ett 

behov av att prata om sväng? Lindström & Pennlert (2009) skriver om vikten av lärares 

yrkesspråk. De beskriver språket som ett hjälpmedel för vårt tänkande och menar att 

”genom att ge namn åt företeelser ger vi mer beständighet åt dem i vårt tänkande och kan 

därför hantera dem lättare” (a.a. s. 24). 

 

Det kan tyckas som att det finns ett värde i att prata om sväng, förutsatt att lärarens 

intention är att undervisa i detta. Zbikowski (2004) beskriver en vaghet bland musiker 
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när de ombeds beskriva sväng; att trots att en person både känner igen och kan spela 

svängigt har svårt att beskriva vad det är som karaktäriserar detta. Lindström och 

Pennlert (2009) beskriver fyra olika former av kunskap, hämtade från Skolverket (1992), 

nämligen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Färdighet beskrivs på följande sätt: 

  

 Färdighet handlar om att kunna utföra något. Den kan vara både praktisk och 

 teoretisk. Vi vet hur något skall göras och vi kan göra detta. Ofta är det svårt att 

 beskriva i ord det vi faktiskt kan göra. (Skolverket, 1992 citerad i Pennlert, 2009 s. 

 14) 

 

Det kan tolkas som att de musiker som Zbikowski (2004) beskriver har utvecklat en 

kunskap i form av färdighet gällande sväng. Detta tycks även gälla för informanter i min 

studie. Även Zbikowski (2004) skriver om olika former av kunskap. Han menar att 

tendensen att se kunskap som något som är eller kan bli nedskrivet och definierat med 

ord inte går att applicera på gehörsbaserade musiktraditioner därför att dessa har lite 

eller ingen användning av att bli representerade på skriftligt sätt. Han menar istället att de 

kunskaper som är väsentliga för en sådan kultur organiseras genom kognitiva strukturer. 

Dessa strukturer fungerar som guide och vägledning för resonemang och förståelse. 

Zbikowski (2004) kallar dessa strukturer för konceptuella modeller. Vidare skriver han att 

de personer som är medlemmar i en musikalisk kultur delar konceptuella modeller med 

varandra. Denna delning är en dynamisk process och är inte exakt. Ur denna process 

realiseras kulturen. Även om författaren hänvisar till den moderna populärmusiken är det 

möjligt att dra paralleller till folkmusiken som även den är en gehörstraderad tradition. 

Upplevelsen av sväng och hur en person utvecklar färdighet i detta kan alltså ses som en 

konceptuell modell. I en dynamisk process mellan musiker, mellan lärare och elev eller 

mellan elever delas kunskaper om sväng. 

 

5.1.2 Timing och tidsmässig upplevelse 

Det framkommer en uppfattning om timing i resultatet som tyder på att den faktiska tid 

som slaget utspelar sig på är underordnad den form och riktning som tonen/melodin har 

över slaget. Tidsfaktorn är alltså inte det viktigaste för god timing. Jag jämför med 
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Strandberg (1999) som menar att god timing innebär framförallt att ”ha förmågan att 

hålla ett tempo och att kunna spela på ett rytmiskt exakt sätt” (a.a. s. 3). Det bör tilläggas 

att Strandberg (1999) även anser att god timing inte är liktydigt med gott sväng och att 

han kanske skiljer på timing och sväng på ett sätt som möjligen inte mina informanter 

gör. Det bör även tilläggas att vissa av mina informanter även delar denna syn då de anser 

att timing handlar om att kunna hålla ett tempo. De går dock ett steg längre och hävdar att 

god timing innebär att kunna förhålla sig till en stadig puls utan att för den delen spela på 

pulsen. Detta, att medvetet ligga framför eller bakom pulsen och förhålla sig till denna, är 

något som Strandberg (1999) snarare tillskriver begreppet sväng.  

 

I resultatet framkommer att tonens form är viktigare än dess faktiska tid för timingen och 

svänget. Han exemplifierar detta med en asymetrisk polska. Johansson (2009) som har 

forskat på rytmen i folkmusik med asymetrisk puls presenterar en likande teori i sin 

doktorsavhandling.  

 

 According to this view, the actual location of the beat is, unleast under certain 

 conditions, not a specific point in time. Rather, the beat must be conceived of as a 

 concentration of enegry with extension in time. (a.a. s. 246) 

 

Dahl (2005) skriver också om irregulariteter i tonlängd och tidsmässig exakthet och att 

dessa kan upplevas som helt naturliga eller som felspelningar av lyssnaren beroende på 

var i den musikaliska frasen de förekommer. 

 

5.1.3 Sväng, timing och frasering i undervisningssituationen 

Genomgående för informanterna, när de talar om hur de arbetar med sväng i 

undervisningssituationen är att de använder kroppen, rösten och sitt instrument för att 

förevisa sväng. De använder praktiska metoder för att undervisa i sväng och inte 

teoretiska metoder, i den mån det nu går att skilja på teori och praktik. Läroprocessen 

sker i samspel mellan lärare och elev/elever där eleven på ett aktivt sätt får identifiera och 

utveckla sväng. Det samma gäller för timing. Detta sätt att se på lärande beskriver 

Kroksmark (1989) på följande sätt: 
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Människan ska genom kunskap skaffa sig handlingsberedskap och innehållet ska 

 kunna leda vidare till ny kunskap. Innehållet bör därför aldrig förekomma i  förfabricerad 

 form utan skall produceras av lärare och elever i skolan. Innehållets  producerande 

 karaktär innebär också att en möjlighet till förhandling finns, eftersom innehållet 

anpassas efter kontextuella förutsättningar.  (a.a. S 165) 

 

Även frasering undervisas på liknande sätt, med den didaktiska grundtanken att lärare och 

elever skapar kunskap kring ämnet tillsammans. Hanken och Johansen (1998) beskriver 

denna uppfattning som konstruktion av kunskap i motsats till förmedling av densamma. 

En skillnad som har synliggjorts i resultatet gällande frasering i undervisningssituationen 

är att lärarna även använder verbala beskrivningar för att förevisa detta, vilket inte 

förekom när det gällde sväng eller timing. Det kan bero på att begreppet frasering är mer 

avskärmat, tydligare och mer greppbart än begreppen sväng och timing för lärarna i den 

här studien. Hanken och Johansen beskriver olika former av kunskap i musik. En form av 

detta är så kallad lös kunskap, eller underförstådd kunskap. 

  

 En del viktig kunskap i musikk er det dessuten overhodet ikke mulig å uttrykke ved hjelp 

 av symboler. […] Det at viktige sider ved musikkunnskapen ikke kan uttrykkes presist 

 ved hjelp av ord eller symboler, har også betydning for hva slags metoder som er  

 relevante i musikkpedagogisk virksomhet. Formidling ved hjelp av språket vil i så måte 

 ha sine begrensninger når det gjelder å utvikle kunnskap. (a.a. s 184) 

 

Kanske besitter lärarna i den här studien främst sådan kunskap om sväng och timing som 

bättre förevisas utan ord. 

 

Dessa metoder som lärarna använder kopplas till den didaktiska frågan hur. Den 

didaktiska Hur-frågan behandlar undervisningens upplägg och process. Vad-frågan berör 

vad undervisningen ska handla om och vad eleverna ska lära sig (Lindström & Pennlert, 

2009). Det blir i detta fall frågan om i hur stor grad lärarna väljer att arbeta med sväng på 

lektionerna. Här spelar tidsfaktorn en avgörande roll. De informanter som arbetar på 
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kultur- och musikskolor talar om detta. De hinner helt enkelt inte arbeta så mycket med 

sväng, timing och frasering som de skulle önska. Varför-frågan gäller syftet med det 

innehåll och de metoder som lärarna använder. Pennlert och Lindström lyfter även fram 

målet med undervisningen som ett centralt didaktiskt begrepp. Målen handlar om vad 

läraren vill att undervisningen ska leda fram till. Syfte och mål för lärandet är sällan lika 

synliga som innehåll och metod men de ligger till grund för val av dessa. Syfte och mål blir 

i det här fallet varför lärarna i studien arbetar med sväng på det sätt som de gör och vad de 

har för mål med sin undervisning. Synen på sväng hos lärarna spelar in på vad de har för 

syfte och mål med undervisningen. Anser de att sväng är något som eleven snappar upp 

själv när rätt förutsättningar finns så blir kanske målet i första hand att ge eleven de 

speltekniska förutsättningar som behövs för att kunna spela svängigt. Ett annat mål som 

framkommer i resultatet är att ge eleverna möjligheten att få uppleva sväng bland ”riktiga 

musiker” och metoden blir då att ta med eleverna ut på dansspelningar och konserter. 

 

Jag vill även lyfta frågan om synen på sväng i undervisningen. I resultatet synliggörs 

åsikter om att sväng inte går att lära ut på samma sätt som andra aspekter i musiken.  

Med detta menas inte att det inte går att lära sig spela svängigt, men att denna läroprocess 

sker utanför, eller delvis utanför, undervisningssituationen. Det här kan tolkas som att det 

är meningslöst att som lärare försöka förmedla sväng, men det kan också tolkas som att 

läraren menar att förmågan att kunna spela svängigt är en annan sorts kunskap i musik, 

skild från kunskapen i till exempel teori eller instrumentteknik. Hanken och Johansen 

(1998) skiljer på intuitiv kunskap och logisk-analytisk kunskap. Kanske kan kunskapen 

att spela svängigt klassas som intuitiv kunskap. Vad som egentligen menas är kanske att 

sväng inte går att lära ut med de premisser som den övriga undervisningen följer. 

Johansson (2009) skriver om att unga folkmusikstudenter kan vara mycket skickliga 

speltekniskt på sitt instrument men att det ”rätta svänget” saknas. Han frågar sig om 

problemet med att undervisa i sväng och timing kan ligga just i svårigheten i att uttrycka 

sig om saken. 
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5.1.4 Sväng kopplat till känsla, rörelse, dans och energi 

I resultatet kan sväng utläsas som en känsla i eller upplevelse av musiken som är kopplat 

till rörelse, dans och energi. I resultatet framkommer att den kroppsliga uppfattningen av 

musiken är väsentlig för att känna igen och återskapa sväng. I undervisningssituationen 

ses det som viktigt att kroppsliga rörelser är väsentliga för att eleven ska lära sig att spela 

svängigt. Detta kan jämföras med ett liknande resultat som Andersson (2011) kom fram 

till i sitt examensarbete. 

 

I dessa situationer där informanterna använder kroppsliga rörelser som metoder för att 

förevisa sväng tycks flera utgå från att eleven ska hitta svänget. Det förekommer även en 

åsikt om att eleven behöver hitta en egen energi eller drivkraft för att kunna spela 

svängigt. Med utgångspunkten att eleven ska hitta svänget och energin tillsammans med 

läraren i undervisningsituationen så kan lärandet ses som ett interaktionssammanhang 

mellan lärare och elev. Kroksmark (1989) talar om kontextuellt lärande. Detta innebär att 

lärandet är sammankopplat med de kontextuella förutsättningar som omger 

läroprocessen. I detta sammanhang gäller förutsättningarna till exempel vad eleven har för 

förkunskaper och tidigare upplevelser kring sväng men även vad läraren har för syn på 

sväng och hur det kan förmedlas. Kroksmark (1989) skriver vidare att även om samma 

ämne hanteras i olika undervisningssituationer så blir ämnesinnehållet olika. En 

förlängning av detta resonemang skulle kunna vara att upplevelsen av sväng är unik varje 

gång den skapas. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Denna undersökning har skett genom kvalitativa intervjuer. Att genomföra intervjuer har 

varit både givande och utmanande. Metoden tycktes mig först relativt enkel men jag insåg i 

och med att jag läste in mig på området hur pass viktig intervjuarens kunskaper och 

färdigheter i intervjuteknik var för kvalitén på själva intervjun. Så här i efterhand kan jag, 

med transkriptionerna av mina intervjuer i hand, inte enbart utröna ett resultat ur svaren 

utan även utvärdera min egen färdighet som intervjuare. Jag kan se samband mellan 

frågor och svar och vilka möjliga riktningar som samtalet skulle kunna ta på ett annat sätt 
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än hur jag uppfattade situationen då. Jag inser att jag ibland hade kunnat få ut mer av 

mina samtal genom att ställa andra följdfrågor eller inte lämnat vissa frågor så tidigt. Å 

andra sidan är det omöjligt att säga hur resultatet hade blivit under andra omständigheter, 

det går bara att spekulera om detta. Jag tror att jag fick ut det mesta möjliga av mina 

intervjuer utifrån de förutsättningar i intervjuteknik som jag hade vid den givna 

tidpunkten. 

 

När man använder intervjuer som forskningsmetod måste man ta med den unika 

situation som samtalet utgör och de medverkandes personliga förutsättningar i 

beräkningen. Dessa förutsättningar behöver finnas i åtanke när svaren på olika intervjuer 

jämförs. Det går inte att jämföra svaren i olika intervjuer på samma sätt som man kan 

jämföra svaren i en enkätundersökning. Följaktligen blir det svårt att dra tydliga slutsatser 

utifrån en intervjuundersökning. Intervjuerna genererar dock andra möjligheter till 

studien. I samtalen ges en möjlighet till djupare förståelse av informantens syn på och 

uppfattning av det givna ämnet. Det tycker jag har varit givande i denna undersökning.  

 

5.3 Egna reflektioner 

Det här arbetet har handlat mycket om att definiera olika musikaliska begrepp. Till en 

början var jag själv tvungen att klargöra vad min syn på sväng i folkmusik är och det var 

lättare sagt än gjort. Sedan i intervjuerna märkte jag att vi såg på detta med sväng på helt 

olika sätt. Det är en utmaning att prata om ämnen när terminologin, själva orden vi 

använder, har olika betydelse för samtalsparterna. T ex gällande begreppen rytm och 

meter hade vi olika syn på dess innebörder. Jag försökte i början av detta arbete att göra 

en så pass konkret beskrivning av begreppet sväng som möjligt med utgångspunkt i den 

bakgrundslitteratur jag fann. När jag sedan började intervjua mina informanter märkte 

jag snart att min noga genomtänkta modell inte hade mycket gehör i deras världsbild. På 

sätt och vis gav det mig också ett svar på mina funderingar. Det går inte att säga att den 

enes definition är mer rätt än den andres men jag tror att det är en poäng i att skaffa sig en 

tydlig definition.  
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Jag har alltid sett sväng som ett centralt begrepp i folkmusiken. Därför blev det lite av en 

överraskning när en informant ansåg att begreppet är något av ett modeord som har 

spritt sig från högskolevärlden den senaste tiden och som denne inte vet hur han ska 

förhålla sig till. Vad vet jag -  jag befinner ju mig i allra högsta grad i högskolevärlden. Jag 

fick i och med detta lite nya perspektiv. Jag har ställt mig frågan hur folkmusikpedagoger 

uppfattar och förmedlar sväng men jag har inte ställt mig frågan hur viktigt sväng är för 

folkmusikpedagoger. Jag har på sätt och vis tagit för givet att sväng är ett centralt begrepp 

för alla, därför att jag utgår från mig själv, men så behöver inte alls vara fallet. 

 

En tanke som har slagit mig är att det kanske skulle underlätta att klargöra begrepp som 

sväng om pedagoger och musikutövare i större utsträckning talade om det. Jag tror att 

folkmusikpedagoger behöver utveckla sitt yrkesspråk kring dessa begrepp. Jag inser att 

detta är ett litet arbete och att jag inte kan lägga fram några revolutionerande resultat men 

jag hoppas att min studie ska bidra till att få andra att intressera sig för dessa frågor.   

 

5.4 Arbetets betydelse 

För min egen del har detta arbete gett mig möjligheten att fördjupa mig i dessa frågor 

under en längre tid. Jag har behövt reflektera över begreppet sväng och skaffat mig en 

egen definition, vilket inte har varit helt lätt. Jag tror att det kommer hjälpa mig att jag har 

tänkt igenom dessa begrepp och vet hur jag själv vill förklara och beskriva dem. Det är 

något som jag tror att jag kommer ha nytta av i mitt framtida yrkesutövande. Jag tror att 

det kommer att underlätta för mig när jag ska försöka förmedla detta till andra. Jag hoppas 

att detta arbete kan inspirera andra lärare till att själva fundera kring begreppet sväng. Jag 

kan inte leverera ett svar på frågan ”vad är sväng?” men jag hoppas att jag kan så ett frö 

av intresse hos musiklärare och musiker att själva söka vidare.   

 

5.5 Fortsatt forskning 

Jag hoppas och tror att det kommer att ske vidare forskning om sväng i folkmusik. Jag 

anser att ämnet är allt annat än uttömt. Det vore också intressant att studera likheter och 

skillnader mellan sväng inom folkmusik och sväng inom andra genrer. Jag har i denna 
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studie jämfört sväng i folkmusik och jazz och funnit både likheter och skillnader. Detta har 

fött nya frågor hos mig. Är sväng ett allmänt musikaliskt begrepp eller är det specifikt för 

olika genrer? Finns det generellt sväng? Sådana frågor vore intressant att fördjupa sig 

vidare i. 
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

1. Berätta om din bakgrund: ålder, utbildning, yrkeslivserfarenhet 

2. Vilka är de viktigaste momenten i din undervisning? 

- hur har det förändrats genom åren? 

3. Hur gör du när du lär ut en ny låt? 

4. Vad tycker du är viktigast att eleven greppar när den lär sig en ny låt? 

5. Hur beskriver du sväng? 

6. Hur beskriver du rytm och meter? 

7. Hur beskriver du timing? 

8. Hur beskriver du frasering? 

9. Hur arbetar du med sväng på dina lektioner? 

10. Hur arbetar du med timing på dina lektioner? 

11. Hur arbetar du med frasering på dina lektioner? 

12. Hur gör du om du märker att en elev har svårt att uppfatta melodirytmen i en låt? 

13. Hur gör du om du märker att en elev har svårt att hålla pulsen? 

14. Hur gör du om du vill att en elev ska få mer uttryck och känsla i sitt spel? 

15. Vad behövs för att det ska uppstå sväng i spelet? 


