
Musikhögskolan	  Ingesund	  671	  91	  Arvika	  
Tfn	  0570-‐385	  00	  Fax	  0570-‐	  804	  38	  
Info@imh.kau.se	  www.imh.kau.se	  

	  

	   	  
 

 
 
 

Hanna Kull 
 

 
Från de värmländska skogarna mot nya 
landskap och dess musikaliska uttryck 

 
 En självobservation av hur jag som värmländsk spelman tar mig 

an och drar lärdom av estradmusiken från Hälsingland med 
noterna som ”mästare” 

 
 

From the Forests of Värmland towards new Provinces and its musical 
expressions 

 
 A Self-observation of how I as a fiddler from Värmland explore and learn from 

the estrade music from Hälsingland with sheetnotes as a ”master” 

 
 

Examensarbete 15 hp 
Musiklärarprogrammet 

 
 

                                                                                                            Datum:        14-05-05 
Handledare: Ingegerd Hultén 



	   2	  

	  
Sammanfattning	  	  
Examensarbete	  inom	  lärarutbildningen	  
Titel:	  Från	  de	  värmländska	  skogarna	  mot	  nya	  landskap	  och	  dess	  musikaliska	  uttryck	  	  
-‐	  En	  självobservation	  av	  hur	  jag	  som	  värmländsk	  spelman	  tar	  mig	  an	  och	  drar	  lärdom	  av	  
estradmusiken	  från	  Hälsingland	  med	  noterna	  som	  ”mästare”	  
Författare:	  Hanna	  Kull	  
Termin	  och	  år:	  Vt	  2014	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Ingegerd	  Hultén	  
Examinator:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
Jag	  har	  genom	  en	  självobservation	  studerat	  hur	  jag	  som	  värmländsk	  spelman	  har	  jobbat	  
för	  att	  lära	  mig	  Ranungspolskorna	  av	  Jon	  Erik	  Öst.	  Syftet	  har	  varit	  att	  studera	  min	  egen	  
läroprocess	  genom	  att	  tillägna	  mig	  musik	  från	  en	  annan	  tradition	  med	  noter	  som	  
mästare.	  En	  central	  fråga	  i	  mitt	  arbete	  har	  varit	  om	  de	  förkunskaper	  jag	  haft	  räcker	  för	  
att	  spela	  den	  nya	  traditionen	  eller	  om	  jag	  behöver	  addera	  ny	  kunskap,	  och	  i	  så	  fall	  vilken,	  
för	  att	  lyckas.	  Jag	  har	  använt	  mig	  av	  videofilmning,	  ljudinspelning	  och	  
loggboksskrivande	  för	  att	  dokumentera	  vad	  som	  hänt,	  och	  detta	  material	  ligger	  till	  
grund	  för	  mitt	  resultat.	  Det	  teoretiska	  perspektiv	  som	  arbetet	  bygger	  på	  är	  mästarläran,	  
dock	  med	  fokus	  på	  att	  det	  bara	  har	  varit	  jag,	  instrumentet	  och	  noterna	  som	  har	  
samarbetat,	  och	  inte	  en	  ytterligare	  människa	  som	  har	  agerat	  mästare.	  I	  och	  med	  att	  det	  
bara	  har	  varit	  jag,	  instrumentet	  och	  noterna	  som	  samarbetat	  så	  har	  inte	  ytterligare	  en	  
människa	  agerat	  mästare	  i	  studien.	  Slutligen	  presenteras	  resultatet	  av	  studien	  under	  två	  
rubriker	  där	  den	  första	  rubriken	  presenterar	  läroprocessen	  och	  den	  sista	  ger	  konkreta	  
exempel	  på	  skillnader	  och	  likheter	  mellan	  Värmlands	  och	  Hälsinglands	  folkmusikgenre.	  
Resultatet	  diskuteras	  därefter	  i	  relation	  till	  tidigare	  forskning	  och	  bakgrundslitteraturen	  
som	  använts	  i	  föreliggande	  studie.	  
	  
Nyckelord:	  folkmusik,	  lärandeprocess,	  självobservation,	  mästarlära	  
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I	  have	  by	  a	  self-‐observation	  studied	  how	  I	  as	  a	  fiddler	  from	  the	  province	  of	  Värmland	  
have	  worked	  to	  learn	  to	  play	  the	  Ranungspolskorna	  by	  Jon	  Erik	  Öst.	  The	  aim	  has	  been	  to	  
study	  my	  own	  learning	  process	  by	  studying	  music	  from	  a	  different	  tradition	  with	  sheet	  
notes	  as	  a	  master.	  A	  central	  issue	  in	  my	  work	  has	  been	  to	  find	  out	  if	  the	  previous	  
knowledge	  I	  already	  have	  is	  enough	  to	  play	  the	  new	  music	  tradition	  or	  what	  new	  
knowledge	  I	  need	  to	  add	  to	  succeed.	  I	  have	  been	  using	  video	  recording,	  audio	  recording	  
and	  writing	  logbook	  to	  document	  what	  has	  happened,	  and	  this	  material	  forms	  the	  basis	  
of	  my	  results.	  The	  theoretical	  perspective	  underpinning	  the	  work	  is	  master	  learning,	  but	  
with	  focus	  on	  the	  cooperation	  between	  myself,	  my	  instrument	  and	  the	  sheet	  notes,	  and	  
no	  another	  person	  acting	  as	  the	  master	  in	  the	  study.	  Finally	  I	  present	  the	  result	  of	  the	  
study	  under	  two	  headings.	  The	  first	  one	  presents	  the	  learning	  process	  and	  the	  second	  
gives	  concrete	  examples	  of	  the	  differences	  and	  similarities	  between	  the	  folk	  music	  genre	  
from	  the	  provinces	  of	  Värmland	  and	  Hälsingand.	  The	  result	  is	  then	  discussed	  in	  relation	  
to	  the	  previous	  research	  and	  background	  literature	  used	  in	  the	  present	  study.	  
	  
Key	  words:	  folk	  music,	  learning	  process,	  Self-‐observation,	  master	  learning	  
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Förord	  	  
	  
Jag	  vill	  tacka	  Sara	  Karlsson	  som	  bidragit	  med	  noterna	  på	  Ranungens	  polskor.	  Utan	  dem	  
hade	  inte	  arbetet	  gått	  att	  genomföra.	  Tack	  till	  Henrik	  Johansson,	  min	  sambo,	  hjärtevän	  
och	  medmusikant,	  som	  gjorde	  polskorna	  extra	  levande	  när	  vi	  spelade	  dem	  tillsammans.	  
Tack	  till	  Ingegerd	  Hultén,	  min	  handledare,	  som	  bidragit	  med	  synpunkter	  och	  hjälp	  med	  
mitt	  skriftliga	  arbete	  och	  sist	  men	  inte	  minst,	  ett	  stort	  tack	  till	  Ragnhild	  Sandberg	  
Jurström,	  min	  examinator,	  som	  hjälpte	  mig	  att	  slipa	  till	  arbetet	  in	  i	  det	  sista.	  
	  
Hanna	  Kull	  	  
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1	  Inledning	  	  
I	  följande	  kapitel	  presenteras	  en	  inledande	  text	  där	  mitt	  intresse	  kring	  det	  valda	  
musikaliskt	  gestaltande	  projektet	  beskrivs	  samt	  dess	  problemområde.	  Därefter	  
presenteras	  problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor.	  
	  

1.1	  Inledande	  text	  
Jag	  började	  dansa	  folkdans	  när	  jag	  var	  två	  år	  gammal.	  Hela	  mitt	  liv	  har	  jag	  växt	  upp	  till	  
traditionell	  folkmusik	  och	  när	  klasskompisar	  frågade	  vad	  jag	  lyssnade	  på	  för	  musik	  
förstod	  de	  inte	  alls	  varför	  jag	  inte	  kände	  till	  de	  största	  sommarplågorna.	  Jag	  spenderade	  
varje	  sommar	  ute	  på	  Hammarö	  i	  Vänerns	  skärgård,	  utan	  radio	  och	  tv	  och	  brydde	  mig	  
inte	  märkvärt	  om	  vad	  som	  var	  populärt	  eller	  inte!	  Det	  bästa	  jag	  visste	  var	  kvällarna	  då	  
alla	  gamla	  gubbar	  satt	  och	  spelade	  fiol,	  dragspel	  och	  gitarr	  nere	  på	  dansbanan,	  och	  som	  
jag	  fick	  somna	  till	  när	  klockan	  blev	  sen.	  Jag	  började	  spela	  fiol	  när	  jag	  var	  nio	  år	  och	  sedan	  
dess	  har	  den	  värmländska	  musiken	  sprudlat	  inom	  mig.	  Det	  bästa	  jag	  vet	  är	  att	  få	  dela	  
musikaliska	  erfarenheter	  med	  andra.	  
	  	  	  	  	  	  Att	  utvecklas	  som	  folkmusiker	  genom	  att	  hela	  tiden	  ta	  sig	  an	  nya	  utmaningar	  är	  för	  
mig	  ett	  måste.	  Kunskaperna	  sätts	  på	  prov	  när	  man	  ska	  lära	  sig	  en	  ny	  tradition	  -‐	  men	  har	  
jag	  vad	  som	  krävs	  när	  det	  bara	  finns	  noter	  att	  tillgå	  och	  ingen	  mästare	  att	  förlita	  sig	  på	  i	  
denna	  studie?	  Tekniken,	  räcker	  den	  till?	  Hur	  fungerar	  det	  i	  jämförelse	  med	  den	  
undervisning	  som	  folkmusiken	  annars	  bygger	  på	  (vilken	  kan	  liknas	  med	  mästarläran)	  
där	  traditionen	  och	  dess	  typiska	  kännetecken	  lärs	  ut	  på	  gehör	  i	  ett	  möte	  mellan	  en	  
mästare	  och	  lärling?	  Noterna	  blir	  mästare	  trots	  att	  folkmusiken	  bygger	  på	  gehöret.	  
	  	  	  	  	  	  Inom	  folkmusiken	  finns	  många	  olika	  traditioner	  från	  olika	  landskap	  i	  Sverige.	  Alla	  har	  
sin	  karaktär	  och	  skiljer	  sig	  från	  varandra	  både	  melodiskt,	  rytmiskt	  och	  tekniskt.	  Jag	  har	  
den	  värmländska	  traditionen	  i	  blodet,	  men	  vad	  händer	  när	  jag	  tar	  mig	  an	  en	  helt	  annan	  
tradition?	  Kanske	  kommer	  det	  att	  krävas	  andra	  förutsättningar	  för	  att	  spela	  den	  nya	  
traditionen	  än	  vad	  jag	  har	  i	  nuläget?	  Förhoppningsvis	  kommer	  	  jag,	  genom	  att	  belysa	  
min	  instuderingsprocess,	  hitta	  nya	  strategier	  att	  lyckas	  med	  det.	  
	  	  	  	  	  	  Inför	  min	  kommande	  lärarroll	  ser	  jag	  stor	  nytta	  av	  att	  kunna	  flera	  traditioner	  än	  den	  
jag	  är	  uppvuxen	  med,	  och	  när	  tiden	  nu	  finns,	  varför	  inte	  ta	  chansen?	  Hälsingland	  och	  
Ranungspolskorna	  -‐	  Här	  kommer	  jag!	  
	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Jag	  har	  valt	  att	  göra	  en	  studie	  på	  mig	  själv	  om	  hur	  jag	  går	  till	  väga	  för	  att	  lära	  mig	  några	  
Ranungspolskor	  som	  kräver	  en	  helt	  annan	  teknik	  än	  den	  jag	  tidigare	  använt	  mig	  av	  i	  min	  
värmländska	  tradition.	  Jag	  kommer	  i	  föreliggande	  studie	  undersöka	  min	  läroprocess,	  genom	  
självobservation,	  för	  att	  konkretisera	  hur	  jag	  går	  till	  väga	  när	  jag	  lär	  mig	  en	  ny	  låt	  ur	  en	  ny	  
tradition	  efter	  notblad	  samt	  hitta	  likheter	  och	  olikheter	  mellan	  de	  olika	  låttyperna	  från	  
Värmland	  och	  Hälsingland.	  
	  	  	  	  	  	  Förhoppningsvis	  kommer	  studien	  att	  leda	  fram	  till	  bredare	  kunskap	  inom	  det	  
instrumenttekniska	  området	  samt	  ge	  pedagogiska	  medel	  som	  jag	  kan	  använda	  mig	  av	  i	  
rollen	  som	  lärare.	  
	  	  	  	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  studera	  min	  egen	  läroprocess	  genom	  att	  tillägna	  mig	  musik	  
från	  en	  annan	  tradition	  med	  noter	  som	  mästare.	  Förhoppningen	  är	  att	  jag	  genom	  detta	  
arbetssätt	  skall	  kunna	  utvecklas	  både	  tekniskt	  och	  musikaliskt	  samt	  bredda	  mina	  
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kunskaper	  inom	  folkmusik	  vilket	  jag	  senare	  kan	  komma	  att	  ha	  nytta	  av	  i	  min	  lärarroll.	  
För	  att	  kunna	  uppnå	  mitt	  syfte	  är	  följande	  frågeställningar	  formulerade:	  

	  
1. Hur	  går	  jag	  tillväga	  för	  att	  lära	  mig	  spela	  hälsingepolskor	  utifrån	  enbart	  en	  

notbild?	  
2. Vad	  sker	  när	  jag	  med	  min	  nuvarande	  teknik	  baserad	  på	  värmlandspolskor	  tar	  

mig	  an	  en	  ny	  tradition?	  Vilka	  likheter	  respektive	  skillnader	  framträder?	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  följande	  kapitel	  presenteras	  folkmusik	  som	  begrepp	  samt	  litteratur	  och	  tidigare	  
forskning	  inom	  mitt	  valda	  område.	  Därefter	  beskrivs	  det	  teoretiska	  perspektivet	  som	  
ligger	  till	  grund	  för	  mitt	  arbete.	  	  	  
	  

2.1	  Folkmusik	  som	  begrepp	  
Vad	  är	  folkmusik?	  Anders	  Olsson	  (2008)	  berättar	  i	  sin	  uppsats	  om	  hur	  
folkmusikbegreppet	  ingår	  i	  en	  rad	  skilda	  miljöer	  och	  fortsätter	  förklara	  vad	  som	  är	  
typiskt	  för	  genren	  genom	  att	  referera	  till	  Jan	  Ling	  (1974)	  som	  menar	  att	  varje	  område	  
och	  dess	  befolkning	  har	  sin	  egen	  typiska	  stil.	  

	  
…	  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	  (…)	  Folkmusiken	  
kännetecknas	  också	  av	  att	  den	  fortplantas	  framför	  allt	  via	  gehör.	  (Olsson,	  
2008,	  s.	  1)	  
	  

De	  säregna	  musikaliska	  uttryckssätten	  som	  nämns	  här	  är	  vad	  jag	  i	  mitt	  arbete	  kallar	  för	  
traditioner.	  Var	  speciell	  befolkningsgrupp	  från	  olika	  landskap	  har	  varsin	  tradition.	  
Värmlandstradition,	  Dalatradition,	  Hälsingetradition	  osv.	  	  
	  	  	  	  	  	  För	  att	  specificera	  begreppet	  ytterligare	  så	  kan	  man	  säga	  att	  det	  är	  den	  nordiska	  
spelmansmusiken,	  och	  inte	  det	  internationella	  begreppet	  folkmusik,	  som	  används	  i	  
föreliggande	  studie.	  Spelmansmusiken	  är	  egentligen	  den	  nordiska	  folkmusiken	  som	  
spelats	  och	  spelas	  till	  dans.	  I	  folkmun	  benämns	  det	  oftast	  som	  enbart	  folkmusik	  av	  
flertalet	  nordbor	  trots	  att	  det	  bara	  är	  en	  av	  många	  delar	  inom	  det	  större	  begreppet	  
folkmusik	  inom	  norden.	  Det	  handlar	  om	  den	  vanligaste	  typen	  av	  svensk	  folkmusik	  
berättar	  Mats	  Berglund	  (personlig	  kommunikation,	  21	  februari,	  2014).	  
	  	  	  	  	  	  I	  en	  mailkonversation	  med	  folkmusikvirtuosen	  Berglund	  (personlig	  kommunikation,	  
21	  februari,	  2014)	  berättade	  han	  grundligt	  om	  begreppet	  tradition.	  De	  regionala	  
skillnader	  som	  finns	  i	  folkmusik	  inom	  varje	  land	  är	  stora	  och	  det	  är	  oftast	  mer	  relevant	  
att	  prata	  om	  spelmansmusik	  från	  olika	  regionala	  traditioner	  än	  från	  olika	  länder.	  Inom	  
den	  regionala	  traditionen	  kan	  man	  sedan	  även	  tala	  om	  lokala	  traditioner.	  Berglund	  
fortsätter	  förklara	  och	  kopplingen	  mellan	  mästarläran	  och	  folkmusiken	  ger	  sig	  tillkänna.	  
Det	  finns	  flera	  belägg	  för	  att	  så	  kallade	  storspelmän,	  kanske	  synonymt	  med	  mästare	  i	  den	  
svenska	  vokabulären,	  hade	  elever	  som	  tillägnade	  sig	  storspelmannens	  låtar.	  Berglund	  
förklarade	  att	  ”eleverna	  fick	  följa	  med	  mästaren	  på	  speluppdrag	  för	  att	  spela	  
tillsammans	  och	  på	  det	  sättet	  tillägna	  sig	  melodier	  och	  spelsätt”	  (personlig	  
kommunikation,	  21	  februari,	  2014).	  
	  

2.2	  Litteratur	  och	  tidigare	  forskning	  inom	  området	   	  
Folkmusik	  i	  sig	  kan	  lätt	  kopplas	  till	  mästarläran	  när	  man	  ser	  till	  inlärningsprocessen	  av	  
musiken.	  	  Alf	  Arvidsson	  (2009)	  har	  som	  redaktör	  satt	  ihop	  en	  antologi	  med	  uppsatser	  
om	  svensk	  folkmusik.	  Eva	  Deivert	  skriver	  där	  i	  sin	  uppsats	  om	  värdet	  av	  att	  bevara	  den	  
gamla	  musiken:	  ”...	  det	  har	  funnits	  starka	  krafter	  inom	  folkmusikvärlden	  som	  har	  velat	  
verka	  för	  ett	  bevarande	  av	  musiken,	  så	  att	  den	  inte	  ska	  förändras	  och	  ’förstöras’,	  och	  
under	  årens	  lopp	  har	  detta	  kommit	  att	  prägla	  folkmusiken	  mycket”	  (Deivert,	  citerad	  i	  
Arvidsson,	  2009,	  s.	  15).	  	  	  
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	  	  	  	  	  	  Den	  svenske	  musikforskaren	  Ling	  (1974)	  återger	  en	  gammal	  skildring	  från	  Gotland	  
där	  en	  spelman	  undervisar	  en	  elev	  och	  där	  mästarläran	  står	  i	  centrum:	  	  
	  

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.	  (Ling,	  1974,	  s.	  73)	  

	  	  
Ling	  beskriver	  här	  hur	  eleverna	  fick	  härma	  sin	  lärare	  på	  ett	  sätt	  synonymt	  med	  
mästarläran.	  
	  	  	  	  	  Hanne	  Björlin	  (2010)	  skriver	  i	  sin	  uppsats	  om	  hur	  undervisning	  och	  inlärning	  inom	  
folkmusiktradition	  och	  klassisk	  tradition	  kan	  skilja	  sig	  åt.	  Då	  Ranungspolskorna	  har	  flera	  
inslag	  som	  återfinns	  i	  den	  klassiska	  repertoaren	  och	  att	  jag	  ska	  lära	  mig	  dem	  efter	  noter,	  
är	  uppsatsen	  relevant	  för	  studien.	  Björlin	  tar	  upp	  vad	  Olsson	  (2005)	  påstår	  sedan	  länge	  
ha	  varit	  det	  huvudsakliga	  syftet	  inom	  den	  klassiska	  traditionen,	  nämligen	  att	  uppnå	  ett	  
perfekt	  fiolspel.	  Inom	  folkmusiktraditionen	  sägs	  det	  inte	  läggas	  lika	  stor	  vikt	  vid	  ett	  
perfekt	  fiolspel	  utan	  istället	  vid	  repertoarspel	  och	  glädje.	  I	  föreliggande	  studie	  kan	  denna	  
jämförelse	  dras	  mellan	  Hälsingetraditionens	  Ranungspolskor	  och	  den	  värmländska	  
traditionen.	  	  
	  	  	  	  	  	  Emil	  Kunze	  (2007)	  tar	  i	  sitt	  examensarbete	  upp	  flera	  viktiga	  aspekter	  som	  kan	  
kopplas	  till	  föreliggande	  studie.	  Han	  beskriver	  ställningstaganden	  som	  han	  mött	  flertalet	  
gånger	  om	  hur	  klassisk	  musik	  ses	  gentemot	  folkmusik	  och	  menar	  att	  ”klassisk	  musik	  
skulle	  vara	  överlägsen	  andra	  musikformer,	  att	  klassisk	  musik	  skulle	  vara	  mer	  avancerad	  
än	  annan	  musik,	  särskilt	  folkmusik,	  och	  att	  den	  också	  kräver	  större	  teknisk	  skicklighet	  
än	  folkmusik”	  (s.	  2).	  Kunze	  har	  kommit	  att	  intressera	  oss	  för	  instrumentaltekniken	  och	  
en	  fråga	  Kunze	  ställer	  sig	  gäller	  vilken	  typ	  av	  övningar	  som	  kan	  ses	  relevanta	  för	  
folkmusiker.	  
	  

Hur	  ska	  man	  på	  bästa	  sätt	  göra	  för	  att	  utvecklas	  som	  musiker?	  På	  vilket	  sätt	  
kan	  man	  använda	  sig	  av	  teknikövningar	  för	  att	  komma	  vidare	  i	  sitt	  
musicerande	  och	  hur	  kan	  jag	  som	  folkmusiker	  använda	  mig	  av	  detta	  för	  att	  
dels	  kunna	  utvecklas	  själv,	  men	  framförallt,	  hur	  kan	  jag	  använda	  det	  
tillsammans	  med	  elever?	  (Kunze,	  2007,	  s.	  2)	  

	  
Kunzes	  uppsats	  är	  relevant	  i	  relation	  till	  min	  studie	  då	  jag	  är	  intresserad	  av	  att	  
ta	  reda	  på	  hur	  min	  värmländska	  fiolteknik	  kan	  användas	  i	  en	  ny	  tradition.	  
	  	  	  	  	  	  Olsson	  (2005)	  förtydligar	  faktumet	  att	  det	  krävs	  egen	  övning	  för	  att	  utvecklas	  och	  att	  
resultatet	  är	  kopplat	  till	  den	  tid	  som	  är	  nedlagd	  i	  övningsrummet.	  Han	  skriver	  att	  ”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”	  (s.	  6).	  Han	  fortsätter	  förklara	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  läraren	  redan	  
från	  början	  får	  eleven	  att	  förstå	  att	  rätt	  sorts	  övning	  är	  ett	  sätt	  att	  höja	  kvaliteten.	  	  
	  	  	  	  	  	  För	  att	  kvaliteten	  på	  musiken	  ska	  höjas	  måste	  också	  övningen	  vara	  kvalitativ.	  Harald	  
Jørgensen	  och	  Susan	  Hallam	  (2009)	  tar	  upp	  de	  två	  viktiga	  aspekterna	  gällande	  övning,	  
kvalitet	  och	  kvantitet.	  	  
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…there	  are	  two	  important	  vaiables	  relating	  to	  practice	  that	  determine	  
progress	  and	  attainment:	  the	  quality	  and	  quantity	  	  of	  practice	  in	  interaction	  
with	  prior	  knowledge	  and	  skills.	  (Jørgensen	  &	  Hallam,	  2009,	  s.	  265)	  

 
De	  tar	  delvis	  upp	  fördelar	  med	  att	  öva	  planerat	  och	  strategiskt	  för	  att	  öva	  kvalitativt.	  
	  

2.3	  Teoretiskt	  perspektiv 
Jag	  har	  valt	  att	  genomföra	  mitt	  arbete	  utifrån	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  med	  stark	  
betoning	  på	  mästarläran.	  Inledningsvis	  skrivs	  kortfattat	  om	  det	  sociokulturella	  
perspektivet	  på	  lärande	  samt	  mästarläran	  som	  metod.	  Avslutningsvis	  beskrivs	  
mästarläran	  mer	  ingående.	  

	  
2.3.1	  Sociokulturellt	  perspektiv	  på	  lärande	  och	  mästarläran	  som	  metod	  
Det	  sociokulturella	  perspektivet	  på	  lärande	  betonar	  hur	  kunskap	  sker	  i	  mötet	  mellan	  
minst	  två	  deltagare	  i	  samma	  situation.	  ”Kunskap	  växer	  ur	  samspelet	  mellan	  elever	  och	  
elever	  och	  lärare”	  skriver	  Säljö	  (2012,	  s.	  196).	  Med	  det	  menas	  att	  lärande	  ses	  som	  en	  del	  
av	  mänsklig	  samvaro.	  Kunskaper	  är	  något	  som	  människor	  blir	  delaktiga	  i	  genom	  
pedagogiska	  förlopp.	  	  
	  	  	  	  	  	  När	  mästarläran	  används	  som	  en	  metod	  för	  lärandet	  sker	  det	  i	  handlande/praxis,	  och	  
inte	  enbart	  genom	  teori.	  Med	  det	  menas	  att	  det	  inte	  räcker	  att	  läsa	  sig	  till	  kunskapen	  och	  
tankar	  kring	  den,	  utan	  för	  att	  uppnå	  resultat	  behövs	  ett	  praktiskt	  genomförande	  utföras.	  	  
Genom	  ett	  aktivt	  deltagande	  i	  en	  praxisgemenskap,	  ett	  sammanhang	  där	  deltagarna	  har	  
en	  gemensam	  förståelse	  av	  vad	  de	  gör,	  med	  en	  mästare	  och	  lärling	  sker	  lärandet	  över	  en	  
längre	  tidsperiod	  Lärlingen	  lär	  sig	  genom	  utövande,	  övning,	  imitation	  och	  identifiering	  
där	  mästaren	  gett	  redskap	  för	  att	  göra	  lärandet	  möjligt	  för	  lärlingen	  (Nielsen	  &	  Kvale,	  
2000).	  
	  	  	  	  	  

2.3.2	  Mästarläran	  
Ett	  av	  de	  mest	  grundläggande	  begreppen	  i	  mästarläran,	  som	  är	  en	  del	  av	  det	  
sociokulturella	  perspektivet,	  är	  mediering	  vilket	  betyder	  förmedling.	  Mästarläran	  har	  
sitt	  ursprung	  i	  pedagogen	  och	  filosofen	  Vygotskijs	  arbeten	  vilka	  handlade	  om	  utveckling,	  
lärande	  och	  språket	  (Säljö,	  2012).	  	  

	  
Med	  mediering	  avses	  att	  människor	  använder	  redskap	  eller	  verktyg	  när	  vi	  
förstår	  vår	  omvärld	  och	  agerar	  i	  den.	  Vygotskij	  menade	  i	  sin	  inledande	  analys	  
att	  människan	  utmärks	  av	  att	  hon	  använder	  sig	  av	  två	  olika	  sorters	  redskap:	  
språkliga	  och	  materiella.	  (Säljö,	  2012,	  s.	  187)	  

 
Vad	  som	  mer	  är	  centralt	  i	  mästarläran	  och	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  är	  Vygotskijs	  
berömda	  triangel.	  I	  en	  egenhändigt	  konstruerad	  triangel	  (se	  Figur	  1)	  illustreras	  
förmedlingens	  principer.	  Människan	  reagerar	  inte	  direkt	  på	  omvärldens	  signaler	  
(stimuli)	  utan	  i	  omvägar	  med	  hjälp	  av	  de	  medierande,	  kulturella	  redskapen	  och	  på	  så	  vis	  
analyserar	  och	  förstår	  vi	  omvärlden	  (Säljö,	  2012).	  
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Figur	  1.	  Egenhändigt	  konstruerad	  triangel	  efter	  Vygotskijs	  modell	  

	  
Säljö	  (2012)	  skriver	  att	  de	  språkliga	  redskapen	  utvecklas	  inom	  gemenskaper	  och	  formas	  
av	  traditioner	  och	  att	  de	  fysiska	  redskapen	  vi	  använder	  oss	  av	  är	  nödvändiga	  för	  
respektive	  yrke.	  	  
	  	  	  	  	  	  Mästarläran	  har	  i	  århundraden	  varit	  framträdande	  när	  unga	  ska	  invigas	  i	  färdigheter	  
och	  kunskaper	  som	  kan	  knytas	  an	  till	  hantverk	  och	  yrken.	  På	  1900-‐talet	  har	  dock	  
mästarläran	  på	  många	  områden	  ersatts	  med	  formell	  undervisning	  (Nielsen	  &	  Kvale,	  
2000).	  Inom	  musikområdet	  skiljer	  det	  sig	  mellan	  den	  klassiska	  och	  folkliga	  sidan.	  Inom	  
folkmusiken	  är	  mästarlärans	  utlärningsmetod	  fortfarande	  synlig.	  Så	  som	  Nielsen	  och	  
Kvale	  skriver	  om	  huvudaspekter	  av	  mästarläran	  skulle	  en	  traditionell	  
folkmusikundervisning	  i	  dagens	  samhälle	  också	  kunna	  beskrivas.	  	  
	  	  	  	  	  	  Begreppet	  mästarläran	  kan	  ses	  på	  två	  olika	  sätt	  där	  det	  ena	  är	  ett	  begrepp	  som	  beskriver	  
strukturer	  medan	  det	  andra	  fungerar	  som	  metafor	  för	  förhållandet	  mellan	  mästare	  och	  
lärling	  där	  ”en	  novis	  lär	  av	  en	  mera	  erfaren	  person	  inom	  ett	  område”	  (Nielsen	  och	  Kvale,	  
2000,	  s.	  31).	  Nielsen	  och	  Kvale	  menar	  också	  att	  ”Begreppet	  mästarlära	  används	  för	  att	  
beskriva	  de	  lagstadgade	  institutionella	  strukturerna	  i	  den	  traditionella	  mästarläran	  inom	  
hantverksyrkena”	  (s.	  31).	  Med	  den	  institutionella	  strukturen	  menas	  att	  den	  mest	  
dominerande	  formen	  för	  utbildning	  inom	  ett	  hantverk	  genom	  århundraden	  har	  varit	  
mästarläran.	  
 

Genom	  legitimt,	  perifert	  deltagande	  i	  gemenskapens	  produktiva	  aktiviteter	  
tillägnar	  sig	  lärlingen	  gradvis	  hantverkets	  väsentliga	  färdigheter,	  kunskaper	  
och	  värden	  genom	  att	  röra	  sig	  från	  ett	  perifert	  deltagande	  till	  att	  bli	  en	  
fullvärdig	  medlem	  av	  yrket.	  (Nielsen	  &	  Kvale,	  2000,	  s.	  29)	  

  
Nielsen	  och	  Kvale	  (2000)	  fortsätter	  beskriva	  att	  när	  mästarläran	  används	  som	  en	  metafor,	  
uttrycker	  den	  ett	  asymmetriskt	  förhållande	  mellan	  någon	  som	  kan	  och	  någon	  som	  inte	  kan.	  
När	  ordet	  asymmetriskt	  används	  kan	  en	  känsla	  med	  negativ	  betoning	  skapas	  vilket	  inte	  
alltid	  måste	  vara	  fallet.	  
	  	  	  	  	  	  Lave	  och	  Wenger	  (1991)	  betonar	  motsatsen	  och	  menar	  att	  ”Tvärtemot	  synsättet	  att	  
mästare-‐lärling-‐förhållandet	  är	  starkt	  asymmetriskt	  (…)	  leder	  det	  till	  en	  fokusering	  på	  den	  
komplicerade	  struktureringen	  av	  en	  gemenskaps	  läranderesurser”	  (Lave	  &	  Wenger,	  1991,	  
citerad	  i	  Nielsen	  &	  Kvale,	  2000	  s.	  33).	  Denna	  uppfattning	  är	  decentrerad,	  vilket	  innebär	  att	  
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det	  är	  relationen	  mellan	  mästare	  och	  lärling	  som	  leder	  till	  förståelse.	  Mästrande	  inte	  är	  något	  
som	  mästaren	  besitter	  utan	  något	  som	  skapas	  i	  mötet	  med	  andra.	  	  

	  
En	  decentrerad	  uppfattning	  om	  mästare-‐lärling-‐relationerna	  leder	  till	  en	  
förståelse	  av	  att	  mästrande	  inte	  är	  en	  egenskap	  hos	  läromästaren	  utan	  hos	  
organisationen	  av	  den	  praxisgemenskap	  han	  är	  en	  del	  av…	  (Lave	  &	  Wenger,	  
1991,	  citerad	  i	  Nielsen	  &	  Kvale,	  2000,	  s.	  33)	  	  
	  

Lave	  och	  Wenger	  (1991,	  refererad	  i	  Nielsen	  &	  Kvale,	  2000)	  ser	  alltså	  mästarläran	  som	  
en	  teori	  om	  situerat	  lärande.	  De	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  undvika	  konflikt	  mellan	  ett	  
lärande	  som	  kretsar	  kring	  en	  mästare	  (centrerat)	  och	  ett	  lärande	  som	  är	  decentrerat	  i	  en	  
praxisgemenskap,	  ett	  sammanhang.	  Om	  mästarläran	  inte	  skulle	  vara	  decentrerad	  skulle	  
den	  kunna	  vara	  individcentrerad.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Att	  det	  finns	  två	  olika	  syner	  på	  mästarläran	  grundar	  sig	  i	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  
formell	  undervisning	  i	  mästarläran.	  Är	  det	  då	  läromästaren	  eller	  gemenskapens	  
praxisstruktur	  som	  främjar	  läroprocessen?	  
	  	  	  	  	  	  Polanyi	  (1958,	  refererad	  i	  Nielsen	  &	  Kvale,	  2000)	  beskriver	  att	  det	  vid	  en	  
individcentrerad	  infallsvinkel	  till	  mästarlära	  fokuseras	  på	  förhållandet	  mellan	  
läromästare	  och	  lärlingen	  och	  att	  det	  är	  i	  mötet	  lärandet	  sker,	  men	  det	  centrala	  är	  
mästarens	  förhållningssätt	  och	  reflekterande	  som	  i	  praktiken	  görs	  synligt	  för	  lärlingen.	  
Mästarens	  roll	  blir	  att	  tjäna	  som	  förebild	  då	  han	  synliggör	  de	  uppgifter	  som	  ska	  läras	  och	  
agerar	  källa	  för	  identifikation.	  I	  Nielsen	  och	  Kvale	  tas	  det	  upp	  att	  det	  inte	  är	  mästarens	  
personlighet	  utan	  hans	  förhållningssätt	  till	  yrket	  som	  är	  det	  avgörande.	  Det	  skulle	  kunna	  
förklaras	  ytterligare	  som	  att	  en	  lärare	  med	  dalabakgrund	  i	  en	  praxisgemenskap	  med	  
dalalåtar	  kan	  lära	  ut	  en	  hälsingelåt	  utifrån	  övergripande	  traditionstypiska	  kunskaper	  
inom	  folkmusiken,	  medan	  en	  lärare	  i	  den	  individcentrerade	  mästarläran	  är	  en	  
hälsingespelman	  som	  lär	  ut	  hälsingelåtar	  eller	  en	  dalaspelman	  som	  lär	  ut	  dalalåtar.	  	  
	  	  	  	  	  	  Greenfield	  (1984,	  refererad	  i	  Nielsen	  &	  Kvale,	  2000)	  skriver	  att	  om	  man	  ser	  den	  
individcentrerade	  mästarläran	  som	  ställningsbyggande	  så	  ger	  mästaren	  den	  lärande	  ett	  
verktyg	  som	  utvidgar	  dennes	  förmågor	  och	  ger	  den	  möjlighet	  att	  lösa	  problem	  den	  inte	  
kunde	  ha	  löst	  ensam.	  I	  föreliggande	  studie	  har	  jag	  inte	  en	  mänsklig	  mästare	  som	  
behärskar	  traditionen	  framför	  mig	  utan	  notblad	  och	  mina	  egna	  förkunskaper	  vilket	  
skulle	  kunna	  ses	  som	  två	  mästare	  i	  sig.	  Då	  det	  står	  skrivet	  i	  noterna	  vad	  som	  ska	  spelas	  
och	  jag	  tidigare	  inte	  spelat	  låten	  blir	  noterna	  enda	  vägen	  och	  verktyget	  att	  använda	  mig	  
av	  för	  att	  lära	  mig	  den	  eftersom	  jag	  valt	  att	  inte	  lyssna	  på	  någon	  inspelning	  och	  lära	  mig	  
den	  utifrån	  gehör.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  endast	  använder	  noter	  och	  ingen	  mänsklig	  
mästare	  är	  att	  jag	  ville	  ha	  så	  få	  personer	  inblandade	  i	  min	  självobservation	  som	  möjligt.	  
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3	  Metodkapitel	  	  
I	  följande	  kapitel	  presenteras	  de	  teoretiska	  grunderna	  för	  de	  metoder	  som	  använts	  för	  
att	  genomföra	  studien.	  Därefter	  beskrivs	  också	  urvalet	  av	  studerade	  situationer	  som	  
ligger	  till	  grund	  för	  arbetet,	  studiens	  genomförande,	  bearbetning	  och	  analys	  samt	  dess	  
tillförlitlighet	  och	  giltighet.	  	  
	  

3.1	  Metodologi	  	  
Att	  använda	  sig	  av	  en	  inspelad	  video	  som	  forskningsmetod	  har	  många	  fördelar.	  
Forskningsmaterialet	  finns	  hela	  tiden	  kvar	  och	  det	  går	  att	  analysera	  materialet	  in	  i	  
minsta	  detalj	  och	  hur	  många	  gånger	  man	  vill.	  I	  boken	  Det	  värderande	  ögat	  skriver	  Cato	  
Bjørndal	  (2005)	  om	  observation,	  utvärdering	  och	  utveckling	  i	  undervisning	  och	  
handledning.	  Ett	  avsnitt	  är	  Ljud-‐	  och	  videoinspelningar	  som	  värderande	  öga.	  Genom	  att	  
använda	  sig	  av	  ljud-‐	  och	  videoinspelningar	  går	  det	  att	  uppmärksamma	  observationen	  på	  
sitt	  eget	  arbete	  i	  den	  egna	  praktiken	  genom	  att	  se	  den	  egna	  praktiken	  på	  ett	  annat	  sätt.	  
De	  observationer	  som	  görs	  i	  stunden	  under	  den	  pågående	  verksamheten	  är	  inte	  i	  
närheten	  av	  att	  vara	  lika	  självklara	  och	  tydliga	  som	  när	  man	  ser	  tillbaka	  på	  det	  som	  
faktiskt	  hände.	  Fördelar	  som	  Bjørndal	  nämner	  med	  denna	  metod	  är	  att	  dåtiden	  
konserveras	  för	  framtiden.	  

	  
...att	  man	  så	  att	  säga	  konserverar	  observationer	  av	  ett	  pedagogiskt	  ögonblick	  
som	  annars	  skulle	  gå	  förlorat	  och	  aldrig	  bli	  registrerat.	  Vårt	  begränsade	  minne	  
påverkar	  inte	  inspelningen	  och	  situationen	  finns	  kvar	  för	  våra	  ögon	  och	  öron	  
att	  ta	  del	  av.	  (Bjørndal,	  2005,	  s.	  72)	  

	  
Bjørndal	  förklarar	  även	  att	  med	  hjälp	  av	  metoden	  observation	  kan	  en	  djupare	  förståelse	  
bildas.	  Varje	  gång	  inspelningen	  granskas	  i	  efterhand	  kan	  något	  nytt	  upptäckas	  om	  
fokuset	  ligger	  på	  olika	  saker	  de	  olika	  gångerna.	  
	  	  	  	  	  	  Då	  videodokumentationen	  sker	  med	  mig	  själv	  som	  studieobjekt	  finns	  medvetenheten	  
om	  att	  vara	  observerad	  hela	  tiden	  med	  och	  en	  nackdel	  med	  att	  vara	  observerad	  är	  att	  
det	  finns	  en	  risk	  att	  bli	  påverkad	  av	  kameran.	  Situationen	  kan	  bli	  konstlad	  och	  
återspegla	  något	  helt	  annat	  än	  vad	  som	  skulle	  ha	  skett	  på	  plats	  om	  inte	  kameran	  var	  där	  
(Bjørndal,	  2005).	  Som	  observatör	  måste	  detta	  tänkas	  igenom	  innan	  observationen	  
genomförs.	  
	  	  	  	  	  	  Förutom	  de	  två	  tidigare	  nämnda	  observationsmetoderna,	  ljudinspelning	  och	  
videofilmning,	  tar	  Bjørndal	  (2005)	  upp	  loggboken.	  Enligt	  Bjørndal	  kan	  
loggboksskrivande	  främja	  den	  inre	  dialogen.	  Han	  fortsätter	  förklara	  att	  genom	  
loggboken	  pratar	  vi	  med	  oss	  själva	  och	  lyssnar	  till	  oss	  själva.	  Alltså	  skapar	  vi	  en	  djupare	  
förståelse	  av	  vad	  som	  skett.	  Loggböcker	  kan	  se	  ut	  på	  många	  olika	  sätt	  och	  ha	  många	  
olika	  strukturer.	  Bjørndal	  tar	  i	  sin	  bok	  upp	  tio	  olika	  loggböcker.	  Alla	  varianterna	  av	  
loggböckerna	  är	  strukturerade	  och	  ser	  ut	  på	  lite	  olika	  sätt.	  Den	  beskrivande,	  tolkande	  
och	  reflekterande	  loggboken	  handlar	  om	  det	  som	  de	  respektive	  titlarna	  berättar.	  I	  den	  
anekdotiska	  loggboken	  tas	  de	  positiva	  och	  obehagliga	  upplevelserna	  fram:	  	  
	  

Utifrån	  ett	  sådant	  material	  kommer	  du	  i	  efterhand	  att	  kunna	  få	  en	  intressant	  
grund	  för	  att	  sammanfatta	  och	  reflektera	  över	  vad	  som	  är	  typiskt	  för	  de	  
positiva	  situationerna	  jämfört	  med	  de	  obehagliga	  situationerna	  och	  hur	  du	  
utifrån	  det	  kan	  arbeta	  med	  din	  utveckling	  (…).	  (Bjørndal,	  2005,	  s.	  66)	  
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Syftet	  med	  den	  metakognitiva	  loggboken	  är	  att	  reflektera	  över	  sin	  egen	  läroprocess	  och	  
vilket	  sätt	  inlärning	  av	  saker	  och	  ting	  sker	  på.	  Rubriker	  som	  kan	  användas	  under	  en	  
metakognitiv	  loggbok	  är	  ”Vad	  hände?	  Vad	  lärde	  jag	  mig?	  Hur	  lärde	  jag	  mig	  det?”	  
(Bjørndal,	  2005,	  s.	  67).	  Bjørndal	  beskriver	  också	  en	  tematisk	  loggbok	  där	  anteckningar	  
skrivs	  in	  under	  olika	  förbestämda	  teman.	  	  
	  

3.2	  Metodernas	  användande	  i	  forskningen	  	  
Här	  beskrivs	  konkret	  de	  metoder	  jag	  använt	  i	  min	  studie,	  med	  redogörelser	  för	  hur	  de	  
tillämpats	  i	  olika	  situationer.	  Därefter	  redovisas	  val	  av	  situationer	  för	  dokumentationen,	  
hur	  dokumentationen	  gick	  till,	  bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  samt	  om	  
min	  forskning	  är	  tillförlitlig.	  

	  
3.2.1	  Konkretisering	  av	  metoderna	  
Att	  genomföra	  denna	  studie	  med	  mästarläran	  i	  tanken	  när	  jag	  som	  musiker	  går	  från	  
nybörjare	  inom	  en	  specifik	  tradition,	  där	  det	  finns	  starka	  och	  tydliga	  riktlinjer	  för	  hur	  
musiken	  ska	  låta,	  fann	  jag	  väldigt	  intressant.	  I	  och	  med	  att	  jag	  som	  musiker	  har	  studerat	  
traditionen	  själv	  utan	  någon	  lärare	  så	  är	  det	  traditionen	  och	  noterna	  i	  sig	  som	  har	  agerat	  
mästare	  och	  jag	  lärling.	  I	  och	  med	  mina	  befintliga	  förkunskaper	  blev	  även	  jag	  som	  
musiker	  min	  egen	  mästare	  samtidigt	  som	  jag	  var	  lärling.	  För	  att	  jag	  som	  forskare	  skulle	  
kunna	  fånga	  den	  musikaliska	  processen	  behövdes	  ett	  yttre	  öga,	  då	  jag	  gick	  mellan	  
rollerna	  som	  forskare	  och	  musiker.	  För	  att	  lyckas	  med	  det	  valde	  jag	  att	  ta	  hjälp	  av	  en	  
metod	  med	  tekniska	  redskap.	  Den	  forskningsmetod	  som	  jag	  först	  och	  främst	  har	  använt	  
mig	  av	  i	  denna	  studie	  är	  självobservation.	  
	  
Ljud	  och	  videoinspelning	  	  	  	  	  	  	  
Då	  jag	  ville	  ha	  kvar	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt	  från	  de	  musikaliska	  skeenden	  
som	  annars	  skulle	  försvinna	  då	  de	  bara	  passerar	  mitt	  minne	  så	  fungerar	  ljud	  och	  
videoinspelning	  bra.	  Jag	  videofilmade	  och	  spelade	  in	  ljudklipp	  för	  att	  på	  bästa	  möjliga	  
sätt	  kunna	  genomföra	  min	  forskning.	  Att	  dokumentera	  vad	  jag	  gjorde	  under	  
inlärningsprocessen	  var	  ett	  måste	  för	  att	  genomföra	  en	  självobservation	  av	  hur	  jag	  lär	  
mig.	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  bra	  med	  flera	  synvinklar	  på	  det	  jag	  gjort,	  och	  därför	  har	  jag	  fler	  
än	  en	  observationsmetod.	  	  
	  
Loggbok	  
Att	  skriva	  loggbok	  är	  den	  sista	  av	  de	  tre	  observationsmetoderna	  jag	  har	  använt	  mig	  av.	  
Av	  Bjørndals	  (2005)	  tio	  varianter	  av	  loggböcker	  gjorde	  jag	  slutligen	  valet	  att	  beskriva	  
min	  loggbok	  som	  en	  blandning	  av	  en	  ”beskrivande,	  tolkande	  och	  reflekterande	  loggbok”,	  
”anekdotisk	  loggbok”	  och	  ”metakognitiv	  loggbok”	  (ss.	  64-‐68).	  Jag	  började	  skriva	  loggbok	  
innan	  jag	  läste	  om	  hur	  man	  kunde	  skriva,	  så	  min	  loggbok	  har	  blivit	  en	  blandning	  av	  
tidigare	  nämnda	  varianter.	  Det	  har	  skett	  slumpmässigt	  utifrån	  hur	  jag	  har	  föredragit	  att	  
skriva.	  Jag	  skulle	  inte	  kalla	  min	  loggbok	  för	  renodlad	  anekdotisk	  men	  som	  Bjørndal	  
beskriver	  den,	  med	  positiva	  och	  obehagliga	  upplevelser,	  såg	  jag	  en	  tydlig	  koppling	  till	  
mina	  positiva	  och	  negativa	  känslor	  som	  uppkom	  gällande	  musiken	  som	  jag	  har	  spelat	  
och	  övat	  på.	  Utifrån	  dessa	  anteckningar	  försökte	  jag	  hitta	  mönster	  i	  när	  jag	  lärde	  mig	  
som	  bäst	  och	  varför.	  Anteckningar	  om	  min	  läroprocess	  som	  passar	  väl	  in	  under	  den	  
metakognitiva	  loggboken	  har	  varit	  väldigt	  relevanta	  med	  tanke	  på	  mitt	  syfte	  och	  mina	  
frågeställningar	  samt	  för	  resultatdelen	  i	  arbetet.	  
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3.2.2	  Mina	  val	  av	  dokumenterade	  situationer	  
För	  att	  få	  en	  så	  bra	  bild	  av	  läroprocessen	  som	  möjligt,	  behövdes	  många	  likadana	  
situationer	  observeras,	  fast	  ofta	  och	  under	  en	  längre	  period	  för	  att	  bli	  medveten	  om	  
händelseförloppet.	  Låtarna	  delades	  upp	  i	  delar	  och	  dokumenterades	  vid	  ett	  flertal	  
tillfällen.	  Hela	  dokumentationen	  skedde	  under	  höstterminen	  2013	  och	  är	  slumpmässigt	  
gjorda	  flera	  gånger	  varje	  månad.	  De	  delar	  som	  verkade	  mest	  spännande	  och	  där	  
tydligast	  utveckling	  antogs	  komma	  att	  ske	  valdes	  ut	  för	  att	  arbetas	  med	  under	  en	  längre	  
tid.	  Exempel	  på	  sådana	  är	  tekniskt	  svåra	  partier	  i	  låtarna.	  Till	  en	  början	  gjordes	  
ljudupptagningar	  när	  jag	  lärde	  mig	  och	  när	  jag	  spelade	  Ranungens	  polskor.	  Dessa	  klipp	  
är	  sedan	  analyserade	  av	  mig	  som	  musiker	  och	  forskare	  med	  mitt	  eget	  inifrånperspektiv	  
och	  utifrån	  vad	  som	  skrivits	  i	  min	  loggbok	  under	  delar	  av	  perioden.	  	  
	  	  	  	  	  Mitt	  första	  val	  handlade	  om	  att	  bestämma	  om	  jag	  skulle	  lära	  mig	  alla	  Ranungspolskor	  
eller	  om	  jag	  skulle	  fokusera	  på	  några	  stycken.	  Genom	  att	  titta	  på	  noterna	  och	  oförberedd	  
spela	  igenom	  dem	  alla	  prima	  a-‐vista	  kom	  jag	  till	  insikt	  att	  jag	  skulle	  fokusera	  på	  ett	  urval	  
av	  dem.	  Jag	  började	  analysera	  notbilderna	  och	  leta	  efter	  en	  lagom	  utmaning	  för	  mig.	  Jag	  
spelade	  in	  ljudklipp	  när	  jag	  testspelade	  valda	  bitar	  av	  de	  olika	  polskorna	  och	  sedan	  
lyssnade	  på	  dem	  för	  att	  ta	  reda	  på	  om	  mina	  tankar	  efter	  notbildsanalysen	  stämde	  
överens	  med	  mina	  tankar	  när	  jag	  hörde	  inspelningarna.	  På	  så	  vis	  skedde	  urvalet	  av	  vilka	  
polskor	  jag	  valde	  som	  grund	  till	  min	  studie.	  	  

	  
3.2.3	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  	  
Största	  delen	  av	  undersökningen	  skedde	  i	  ett	  och	  samma	  rum.	  Övningen	  skedde	  i	  mitt	  
övningsrum	  och	  när	  jag	  för	  första	  gången	  för	  dagen	  skulle	  spela	  en	  utvald	  del	  av	  Ranungens	  
vågor,	  lades	  min	  iPhone	  fram,	  som	  använts	  till	  ljudinspelning	  under	  projektet,	  på	  bordet	  
framför	  mig.	  Även	  om	  något	  gick	  fel	  så	  slutade	  jag	  inte	  spela	  utan	  fortsatte	  tills	  den	  utvalda	  
delen	  var	  slut.	  Efteråt	  stängdes	  inspelningen	  av	  och	  jag	  började	  tänka	  på	  hur	  det	  hade	  gått.	  
Jag	  antecknade	  några	  stödord	  och	  tankar	  som	  kom	  upp	  på	  vad	  jag	  behövde	  tänka	  på	  i	  
loggboken.	  När	  jag	  därefter	  skulle	  arbeta	  med	  den	  utvalda	  delen	  ställdes	  min	  iPhone	  upp	  för	  
videofilmning.	  Mobilen	  stod	  snett	  framför	  mig	  så	  man	  ser	  mig,	  min	  fiol,	  mina	  fingrar	  och	  min	  
stråke.	  Att	  jag	  valde	  att	  inte	  filma	  bakifrån	  så	  att	  noterna	  syns	  beror	  på	  att	  noterna	  finns	  kvar	  
i	  fysiskt	  format	  efteråt	  och	  det	  är	  enkelt	  att	  gå	  tillbaka	  i	  dem	  och	  titta	  var	  jag	  var	  när	  jag	  
upptäckte	  något	  på	  filmen	  som	  var	  intressant.	  	  
	  	  	  	  	  	  Efteråt	  började	  arbetet	  med	  att	  öva	  på	  den	  utvalda	  delen	  i	  stycket	  och	  under	  tiden	  gjorde	  
jag	  anteckningar	  i	  min	  loggbok	  och	  videokameran	  var	  på.	  Att	  jag	  valde	  att	  filma	  detta	  och	  
inte	  bara	  göra	  ljudinspelning	  beror	  på	  att	  jag	  i	  efterhand	  skulle	  kunna	  se	  kroppsspråk,	  
hållning	  och	  vad	  jag	  gjorde	  och	  inte	  bara	  vad	  som	  lät	  när	  jag	  senare	  skulle	  analysera	  
processen.	  I	  slutet	  av	  övningspasset	  gjorde	  jag	  en	  ny	  ljudinspelning	  av	  samma	  del	  som	  jag	  
hade	  spelat	  in	  tidigare.	  Jag	  förde	  ner	  några	  anteckningar	  om	  mina	  tankar	  i	  loggboken	  och	  det	  
sista	  jag	  gjorde	  var	  att	  efteråt	  sätta	  mig	  och	  lyssna	  på	  skillnaden	  mellan	  de	  två	  klippen.	  Efter	  
att	  jag	  hade	  hört	  på	  klippen	  skrev	  jag	  ner	  tankar	  och	  funderingar	  och	  sedan	  jämförde	  jag	  
dessa	  noteringar	  med	  vad	  jag	  skrev	  direkt	  efter	  att	  jag	  hade	  spelat	  dem.	  	  
	  	  	  	  	  	  Var	  dag	  har	  jag	  i	  genomsnitt	  övat	  fyra	  timmar	  fiol	  i	  allmänhet	  och	  Ranungspolskorna	  
har	  varit	  en	  del	  av	  dessa	  fyra	  timmar.	  Uppskattningsvis	  har	  mellan	  30	  och	  60	  minuter	  
lagts	  ner	  dagligen	  på	  dem	  och	  dokumentationen	  av	  material	  för	  min	  studie	  har	  skett	  
under	  dessa	  minuter.	  Jag	  har	  inte	  dokumenterat	  dagligen	  men	  så	  mycket	  som	  har	  varit	  
möjligt	  och	  intressant.	  	  
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3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
Vid	  bearbetningen	  av	  mitt	  dokumenterade	  material	  har	  jag	  suttit	  ensam	  i	  mitt	  övningsrum	  
där	  större	  delen	  av	  dokumentationen	  har	  skett.	  Ett	  fåtal	  tillfällen	  har	  jag	  suttit	  hemma	  och	  
lyssnat	  i	  högtalare	  på	  inspelningarna.	  Jag	  har	  tittat	  efter	  hur	  många	  inspelningar	  som	  fanns	  
på	  min	  iPhone	  och	  skrivit	  upp	  de	  dagar	  då	  de	  gjordes	  som	  nya	  punkter	  i	  iPaden	  för	  
analysering.	  I	  steg	  två	  var	  fokus	  på	  att	  lyssna	  på	  mina	  inspelningar	  från	  min	  iPhone	  och	  
samtidigt	  läsa	  i	  min	  loggbok	  för	  att	  jämföra	  materialen	  punkt	  för	  punkt.	  Jag	  har försökt	  leta	  
efter	  teman,	  mönster	  och	  kategorier	  som	  kan	  ge	  svar	  på	  mina	  frågeställningar.	  Även	  om	  
loggboken	  inte	  skrevs	  utifrån	  teman	  fann	  jag	  några	  i	  efterhand	  vid	  analysen.	  Dessa	  teman	  om	  
skillnader/likheter,	  svårigheter	  och	  musikaliska	  problem	  under	  inlärningen	  kom	  senare	  att	  
användas	  som	  rubriker	  i	  resultatet.	  
	  	  	  	  	  	  Jag	  har	  slutligen	  analyserat	  vad	  jag	  har	  hört	  och	  i	  iPaden	  antecknat	  genom	  att	  skriva	  ner	  
nya	  tankar	  som	  har	  kommit	  upp,	  nödvändiga	  för	  min	  skriftliga	  rapport.	  Bearbetningen	  
skedde	  vårterminen	  2014.	  	  

	  
3.2.5	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
I	  min	  undersökning	  har	  jag	  mött	  ett	  flertal	  risker	  som	  kan	  ha	  påverkat	  min	  studie.	  I	  och	  med	  
att	  jag	  har	  undersökt	  min	  egen	  gestaltande	  och	  lärande	  process	  så	  kan	  man	  fråga	  sig	  om	  den	  
är	  tillförlitlig.	  Jag	  har	  försökt	  att	  använda	  ett	  kritiskt	  tänkande	  och	  inte	  försköna	  något	  
resultat.	  Jag	  har	  växlat	  mellan	  rollen	  som	  musiker	  och	  forskare	  under	  projektets	  gång	  och	  
när	  det	  växlas	  mellan	  roller	  på	  det	  viset	  så	  bryts	  flödet	  i	  det	  den	  pågående	  processen.	  
Möjligen	  kan	  avbrottet	  i	  processen,	  när	  jag	  gjorde	  anteckningar	  som	  forskare	  mitt	  i	  min	  
musikaliska	  process	  samt	  startade/stannade	  videokameran	  och	  analyserade	  inspelningarna	  
för	  att	  veta	  vad	  jag	  skulle	  arbeta	  vidare	  med,	  ha	  påverkat	  det	  slutliga	  resultatet,	  men	  jag	  har	  
försökt	  att	  se	  helheten	  utan	  avbrott.	  
	  	  	  	  	  	  Som	  Bjørndal	  skriver	  (2005)	  kan	  en	  situation	  med	  filmkamera	  bli	  konstlad	  och	  som	  
observatör	  måste	  man	  tänka	  igenom	  det	  innan	  och	  efter	  att	  en	  observation	  genomförs.	  
I	  mitt	  fall	  är	  jag	  personligen	  både	  observatör	  och	  den	  som	  observeras,	  i	  och	  med	  att	  hela	  min	  
studie	  handlar	  om	  att	  jag	  observerar	  mig	  själv.	  En	  risk	  är	  att	  kameran	  kan	  ha	  påverkat	  mig	  
vid	  filmning	  men	  jag	  tror	  inte	  den	  har	  gjort	  det.	  	  
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4	  Resultat	  	  
I	  följande	  kapitel	  presenteras	  resultaten	  av	  de	  analyser	  som	  gjorts	  i	  studien.	  De	  är	  
indelade	  i	  tre	  teman.	  De	  två	  temana,	  vilka	  jag	  har	  valt	  att	  kalla	  Från	  nybörjare	  till	  hobby-‐
hälsing	  och	  Värmlandsrytmik	  gentemot	  Hälsingestråk,	  är	  teman	  förankrade	  i	  
frågeställningarna.	  Avslutningsvis	  ges	  en	  kortare	  sammanfattning	  av	  slutsatserna.	  	  

	  
4.1	  Från	  nybörjare	  till	  hobby-‐hälsing	  
Denna	  del	  av	  resultatet	  kommer	  att	  ägnas	  åt	  själva	  läroprocessen,	  där	  jag	  startade	  som	  
nybörjare	  och	  kom	  en	  bit	  på	  väg	  i	  Hälsingetraditionen.	  Efter	  en	  mindre	  genomspelning	  
av	  Ranungspolskorna	  lades	  fokus	  på	  Ranungens	  vågor	  och	  efter	  att	  ha	  överblickat	  
notbilden	  delades	  låten	  in	  i	  fyra	  delar.	  Delarna	  följer	  låtens	  repriser	  till	  punkt	  och	  pricka.	  
Här	  nedan	  är	  del	  1.	  

	  

4.1.1	  Övning	  på	  del	  1	  
	  

	  
(citerad	  i	  Öst	  &	  Ohlson,	  1979,	  s.	  6)	  

	  
Jag	  började	  spela	  del	  1	  i	  ett	  medelhögt	  tempo	  och	  spelade	  in	  detta	  för	  konservering	  av	  
stunden.	  Inspelningen	  av	  detta	  går	  att	  höra	  i	  ljudfil	  1	  (bilaga	  1).	  Enligt	  loggboken	  
(20130903)	  fungerade	  det	  bra	  och	  det	  fanns	  inte	  någon	  större	  teknisk	  svårighet	  i	  den	  
mer	  än	  att	  få	  upp	  tempot	  och	  att	  jag	  skulle	  få	  arbeta	  med	  att	  lära	  mig	  melodin.	  Den	  
anteckningen	  gjordes	  direkt	  efter	  ljudinspelningen	  stängts	  av.	  När	  jag	  lyssnade	  på	  
ljudinspelningen	  efteråt	  för	  att	  få	  reda	  på	  hur	  jag	  skulle	  fortsätta	  med	  delen,	  var	  tanken	  
som	  kom	  mer	  eller	  mindre	  den	  samma	  som	  den	  jag	  hade	  haft	  när	  jag	  skrev	  loggboken.	  
Det	  gav	  en	  tydligare	  bild	  vad	  det	  var	  som	  konkret	  behövdes	  arbetas	  med	  mer	  så	  jag	  satte	  
igång.	  	  
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Arbete	  med	  intonation	  och	  tempo	  
Det	  första	  jag	  tog	  mig	  an	  var	  intonationen.	  I	  ljudfil	  2	  (bilaga	  1)	  visas	  hur	  jag	  började	  med	  
att	  arbeta	  med	  det	  allra	  första	  ackordet	  i	  första	  takten.	  Att	  dela	  upp	  tonerna	  två	  och	  två	  
för	  att	  få	  dem	  rena	  och	  sedan	  slå	  ihop	  alla	  tre.	  Därefter	  spelade	  jag	  hela	  del	  1	  i	  ett	  
långsamt	  tempo	  för	  att	  främja	  intonationen	  med	  hjälp	  av	  enkla	  dubbelgrepp	  och	  lösa	  
strängar.	  Jag	  valde	  att	  spela	  med	  rätt	  stråk	  som	  står	  i	  notbilden	  direkt	  utan	  att	  lägga	  till	  
övningar	  för	  dem,	  då	  svårigheten	  i	  denna	  del	  var	  en	  annan.	  När	  tempot	  slutligen	  skulle	  
ökas	  på	  del	  1	  så	  delade	  jag	  upp	  den	  i	  kortare	  sekvenser	  och	  spelade	  dem	  upprepade	  
gånger	  tills	  jag	  var	  nöjd	  nog	  att	  gå	  vidare	  till	  nästa	  sekvens,	  allt	  i	  ett	  flöde	  och	  på	  samma	  
inspelning	  (ljudfil	  3,	  bilaga	  1).	  Resultatet	  blev	  som	  förutspått.	  Hittills	  hade	  jag	  spelat	  
efter	  noterna,	  men	  det	  var	  något	  som	  fattades	  och	  jag	  valde	  att	  utveckla	  det	  genom	  att	  ta	  
bort	  noterna.	  I	  loggboken	  finns	  anteckningar	  om	  det.	  	  
	  

9/9	  Spelade	  hela	  del	  1	  med	  fart.	  Flyter	  på	  bra	  men	  låter	  tråkigt.	  Bara	  massa	  
toner	  upp	  och	  ner	  utan	  känsla.	  	  
Varför?	  Hur	  ska	  jag	  få	  in	  liv	  i	  den?	  Jag	  känner	  igen	  känslan	  från	  när	  jag	  spelar	  
klassiskt	  i	  orkestern.	  Noterna	  låser	  mig	  och	  får	  allt	  stelt.	  Aldrig	  stelt	  när	  jag	  
spelar	  folkmusik.	  	  
Vad	  gör	  jag	  för	  skillnad?	  NOTER!	  Då	  det	  fortfarande	  är	  folkmusik	  jag	  håller	  på	  
med,	  borde	  jag	  spela	  dem	  utantill	  trots	  att	  jag	  lärt	  mig	  dem	  efter	  noter!	  
(Loggboksinlägg	  från	  9/9	  2013)	  

	  
Målet	  var	  att	  uppnå	  mer	  flöde	  i	  musiken.	  För	  att	  lyckas	  med	  det	  kom	  nästa	  steg	  i	  
processen	  att	  bli	  att	  lära	  mig	  delarna	  utantill.	  	  
	  
Att	  lära	  sig	  utantill	  
På	  samma	  sätt	  som	  i	  ljudfil	  3,	  där	  del	  1	  delades	  upp	  i	  fraser	  för	  att	  höja	  tempot,	  så	  delade	  
jag	  nu	  upp	  den	  i	  samma	  fraser	  för	  att	  lära	  mig	  den	  utantill.	  Melodin	  började	  sitta	  i	  
huvudet	  vid	  det	  här	  laget,	  så	  nu	  gällde	  det	  bara	  att	  få	  in	  den	  i	  fingrarna	  också.	  Resultatet	  
av	  fem	  minuters	  jobb	  blev	  att	  jag	  då	  kunde	  del	  1	  utantill.	  Dessa	  fem	  minuter	  filmades	  
och	  transkriptionen	  beskriver	  hur	  jag	  gick	  tillväga,	  vad	  som	  hände	  och	  vad	  jag	  tänkte.	  
När	  det	  gäller	  frågorna	  som	  uppkom	  när	  vid	  transkriptionen,	  hade	  jag	  redan	  svarat	  på	  
dessa	  i	  ett	  loggboksinlägg	  från	  samma	  dag	  då	  filmen	  spelades	  in.	  
	  
	  

Beskrivning:	  Jag	  sitter	  nu	  och	  tittar	  på	  klippet	  från	  när	  jag	  lär	  mig	  del	  1	  
utantill	  9/9-‐13.	  
Händelseförlopp/vad	  ser	  jag?:	  Jag	  börjar	  med	  att	  titta	  på	  noterna	  och	  
fingrar	  med	  när	  jag	  läser	  dem	  med	  vänsterhandens	  fingrar	  utan	  fiol.	  Detta	  
pågår	  i	  1	  minut.	  Sedan	  tar	  jag	  upp	  fiolen,	  vänder	  mig	  bort	  från	  noterna	  och	  
börjar	  spela	  fras	  efter	  fras.	  Vid	  minsta	  fel	  som	  jag	  kommer	  på	  i	  stunden	  så	  
slutar	  jag	  spela	  och	  börjar	  om	  från	  början	  och	  sedan	  fortsätter.	  Efter	  fem	  
minuter	  kan	  jag	  hela	  del	  1	  utantill	  utan	  stopp.	  	  
Analystankar:	  Det	  jag	  reagerade	  på	  var	  varför	  jag	  stannade	  och	  började	  om	  
när	  jag	  spelade	  en	  ton	  fel,	  och	  svaret	  på	  det	  förklaras	  i	  ett	  loggboksinlägg	  från	  
samma	  dag.	  (Videotranskription	  från	  9/9	  2013)	  	  	  	  	  	  

	  
9/9	  Jag	  valde	  att	  stanna	  och	  börja	  om	  när	  jag	  gjorde	  en	  ton	  fel	  för	  att	  inte	  lära	  
in	  fel	  från	  början.	  Hade	  jag	  fortsatt	  vid	  den	  felaktiga	  tonen	  hade	  den	  redan	  
befästs	  som	  ”rätt”	  i	  muskelminnet	  vilket	  är	  det	  svåraste	  att	  lura,	  och	  det	  är	  
mycket	  svårare	  att	  vänja	  sig	  av	  med	  något	  man	  redan	  lurat	  musklerna	  till	  att	  



	   20	  

tro	  är	  rätt,	  och	  lära	  om,	  än	  att	  lära	  dem	  rätt	  från	  början	  (Loggboksinlägg	  från	  
9/9	  2013).	  

	  
Hur	  det	  lät	  när	  jag	  kunde	  del	  1	  utantill	  finns	  att	  höra	  i	  ljudfil	  4	  (bilaga	  1).	  

	  
4.1.2	  Övning	  på	  del	  2	  	  
Nästa	  steg	  i	  processen	  var	  att	  fortsätta	  med	  del	  2.	  Grundprinciperna	  för	  instuderingen	  är	  
de	  samma	  för	  alla	  delarna,	  dock	  så	  skiljer	  sig	  ramarna	  då	  problemområdena	  i	  varje	  del	  
är	  olika.	  	  

	  
(citerad	  i	  Öst	  &	  Ohlson,	  1979,	  s.	  7)	  

	  
Vid	  första	  överblicken	  av	  del	  2	  så	  tycke	  jag	  den	  såg	  ganska	  lätt	  ut.	  Det	  är	  samma	  typ	  av	  
löpningar	  men	  de	  är	  lite	  förrädiska	  då	  det	  förekommer	  många	  tillfälliga	  förtecken.	  
	  	  	  	  	  	  Den	  här	  delen	  kom	  att	  bli	  den	  svåraste	  i	  slutändan	  då	  den	  var	  hoppig	  och	  varierande.	  
Hur	  det	  lät	  vid	  första	  genomspelningen	  går	  att	  höra	  i	  ljudfil	  5	  (bilaga	  1).	  	  
	  
Från	  långsamt	  till	  snabbt	  tempo	  
Direkt	  efter	  att	  del	  2	  hade	  spelats	  igenom	  insåg	  jag	  att	  jag	  skulle	  bli	  tvungen	  att	  ta	  den	  
biten	  väldigt	  långsamt	  och	  stegvis	  arbeta	  mig	  igenom	  den.	  Jag	  började	  med	  att	  spela	  den	  
långsamt	  runt,	  runt	  och	  tonkvaliteten	  blev	  då	  genast	  bättre.	  Hur	  det	  lät	  vid	  
genomspelning	  i	  långsamt	  tempo	  går	  att	  höra	  i	  ljudfil	  6	  (bilaga	  1).	  	  
	  

16/9	  Går	  bra	  när	  jag	  spelar	  den	  långsamt,	  låter	  klassiskt.	  Tonerna	  blir	  klara	  
och	  fina	  men	  långt	  kvar	  till	  tempo.	  Tror	  dock	  det	  är	  bra	  för	  jag	  börjar	  få	  
fingrarna	  och	  de	  tillfälliga	  förtecknen	  att	  samarbeta.	  (Loggboksinlägg	  från	  
16/9	  2013)	  

	  
Denna	  del	  var	  långt	  ifrån	  färdig,	  och	  för	  att	  utveckla	  musiken	  ytterligare	  behövde	  jag	  få	  
in	  tonerna	  i	  ett	  raskare	  tempo.	  Jag	  började	  återigen	  med	  att	  spela	  hela	  långsamt	  för	  att	  
hälsa	  på	  alla	  toner.	  Därefter	  dubblerar	  jag	  varje	  ton	  i	  ett	  tempo	  som	  succesivt	  blir	  
raskare,	  för	  att	  slutligen	  försöka	  behålla	  tempot	  men	  spela	  så	  som	  det	  står	  i	  noterna	  
(ljudfil	  7,	  bilaga	  1).	  Att	  jag	  valde	  att	  gå	  till	  väga	  på	  det	  viset	  beror	  på	  att	  jag	  ville	  testa	  en	  
tanke	  som	  jag	  fick	  i	  stunden.	  I	  loggboken	  från	  17/9	  skrev	  jag	  att	  ”i	  och	  med	  att	  det	  låter	  
klassiskt	  så	  kanske	  det	  skulle	  hjälpa	  att	  ta	  till,	  en	  för	  mig	  klassisk	  metod,	  för	  att	  utveckla	  
spelet”	  (Loggboksinlägg,	  2013).	  Där	  av	  testade	  jag	  att	  öva	  så	  som	  jag	  gjort	  på	  svåra	  
partier	  i	  orkesternoter!	  	  
	  	  	  	  	  	  Efter	  att	  gjort	  denna	  övning	  i	  några	  minuter	  så	  märktes	  det	  stor	  skillnad	  på	  förmågan	  
att	  spela	  i	  ett	  högre	  tempo.	  Jag	  slutade	  för	  dagen	  där	  men	  när	  jag	  skulle	  spela	  del	  2	  dagen	  
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efter	  hade	  jag	  återigen	  en	  bit	  kvar	  att	  jobba	  för	  att	  få	  upp	  den	  i	  tempo.	  Det	  var	  bara	  att	  
börja	  om	  från	  början	  på	  samma	  ställe	  där	  jag	  börjat	  dagen	  innan.	  	  
	  	  	  	  	  	  Innan	  jag	  började	  med	  del	  3	  valde	  jag	  att	  sätta	  ihop	  del	  1	  och	  2	  i	  ett	  övningstempo	  
vilket	  finns	  att	  höra	  i	  ljudfil	  8	  (bilaga	  1).	  
	  

4.1.3	  Övning	  på	  del	  3	  
Den	  26/9	  började	  jag	  med	  del	  3	  för	  första	  gången.	  
	  

	  
	  

(citerad	  i	  Öst	  &	  Ohlson,	  1979,	  s.	  7)	  
	  

Som	  jag	  refererade	  till	  i	  ett	  tidigare	  loggboksinlägg	  under	  rubrik	  4.1	  var	  det	  harmoniken	  
som	  gjorde	  början	  i	  del	  3	  svår.	  Jag	  testade	  att	  spela	  de	  fyra	  första	  takterna	  i	  del	  3	  i	  G-‐durs	  
tonart,	  just	  för	  att	  identifiera	  om	  det	  var	  höger	  eller	  vänster	  hand/arm	  som	  svårigheten	  
låg	  i.	  	  
	  
Rullstråk	  
Första	  analysen	  blev	  att	  det	  inte	  var	  så	  svårt	  alls	  att	  spela	  rullstråken	  i	  G-‐dur	  utan	  att	  
svårigheten	  här	  låg	  i	  tonarten	  och	  vänsterfingrarnas	  position.	  Jag	  fortsatte	  att	  spela	  
resterande	  takter	  för	  att	  se	  om	  min	  teori	  fortsatte	  stämma	  men	  här	  blev	  det	  ingen	  
skillnad	  på	  svårighetsgraden	  oavsett	  tonart,	  troligtvis	  eftersom	  tillfälliga	  förtecken	  
förekommer.	  Tonartens	  svårighet	  från	  del	  1	  och	  2	  finns	  kvar,	  tillsammans	  med	  
svårigheten	  med	  tillfälliga	  förtecken	  från	  del	  2,	  samt	  att	  det	  byggs	  på	  med	  rullstråk	  i	  del	  
3.	  	  
	  
Intonationen	  i	  fokus	  
Första	  momentet	  blev	  att	  få	  tonerna	  på	  rätt	  sätt	  och	  andra	  momentet	  att	  få	  till	  
rullstråken	  korrekt.	  Först	  spelade	  jag	  långsamt,	  ton	  för	  ton,	  för	  att	  jobba	  med	  
intonationen	  samtidigt	  som	  jag,	  utan	  fokus	  på	  stråken,	  hela	  tiden	  använde	  rätt	  stråk	  för	  
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att	  inte	  öva	  in	  fel.	  Med	  hjälp	  av	  dubbelgrepp	  och	  lösa	  strängar	  får	  man	  snabbt	  respons	  av	  
fiolen	  om	  intonationen	  är	  rätt	  eller	  ej	  och	  jag	  som	  musiker	  kan	  korrigera	  dem	  tills	  det	  
klingar	  rätt	  i	  förhållandet	  till	  varandra.	  	  
	  
Stråken	  och	  kombinationen	  i	  fokus	  
För	  att	  senare	  få	  till	  stråken	  i	  rätt	  tempo	  arbetade	  jag	  på	  samma	  sätt	  med	  att	  öka	  tempot	  
succesivt	  och	  upptäckte	  efter	  det	  att	  det	  är	  enklare	  att	  få	  in	  stråkmönster	  i	  ett	  snabbare	  
tempo	  än	  ett	  långsamt.	  Den	  upptäckten	  tog	  jag	  med	  mig	  in	  i	  nästa	  steg	  av	  processen	  som	  
innebar	  att	  fokusera	  på	  både	  tonerna	  och	  stråken,	  och	  få	  det	  efterlängtade	  flödet	  i	  
musiken	  i	  del	  3.	  Detta	  innebar	  att	  jag	  fick	  jobba	  en	  längre	  stund	  med	  varje	  kortare	  
passage	  och	  upprepa	  denna	  för	  att	  lyckas	  med	  intonationen	  då	  jag	  inte	  ville	  ta	  det	  i	  ett	  
långsammare	  tempo	  och	  förlora	  känslan	  för	  stråkmönstret.	  På	  en	  ljudinspelning	  från	  ett	  
övningspass	  med	  stråkmönstret	  som	  fokus	  så	  hörs	  det	  att	  jag	  har	  delat	  upp	  del	  3	  i	  
sekvenser	  och	  övar	  på	  dem	  i	  ett	  flöde.	  Det	  hörs	  att	  jag	  stannar	  upp	  när	  jag	  inte	  är	  nöjd	  
och	  tar	  om	  den	  biten	  igen	  tills	  jag	  blir	  nöjd	  innan	  jag	  fortsätter	  med	  nästa	  sekvens,	  så	  
som	  i	  del	  1	  (ljudfil	  9,	  bilaga	  1).	  
	  	  	  	  	  	  Även	  efter	  denna	  process	  närmade	  jag	  mig	  slutresultatet	  när	  jag	  lade	  till	  ytterligare	  
en	  del	  till	  helheten.	  Jag	  satte	  alltså	  ihop	  del	  1,	  del	  2	  och	  del	  3.	  Vid	  denna	  tidpunkt	  hade	  
jag	  fått	  ett	  ganska	  bra	  hum	  om	  hur	  jag	  arbetar	  för	  att	  lära	  mig	  delarna	  och	  det	  var	  
slutligen	  dags	  för	  sista	  delen,	  del	  4.	  
	  

4.1.4	  Övning	  på	  del	  4	  
	  

	  
(citerad	  i	  Öst	  &	  Ohlson,	  1979,	  s.	  7)	  

	  
En	  fördel	  med	  del	  4	  var	  att	  tonarten	  och	  rullstråken	  var	  inövade	  sedan	  de	  föregående	  
delarna.	  Ytterligare	  en	  positiv	  fördel	  med	  denna	  del	  var	  att	  sekvenserna	  upprepas	  och	  
varje	  sekvens	  har	  en	  referenston	  att	  förhålla	  sig	  till	  medan	  resterande	  noter	  faller	  
stegvis	  i	  skalan.	  	  
	  
Lägesväxling	  	  	  	  	  	  	  
Svårigheten	  låg	  i	  takt	  fem	  och	  sex.	  För	  att	  vara	  mer	  specifik,	  finns	  svårigheten	  i	  den	  
obefintliga	  pausen	  mellan	  takt	  fyra-‐fem	  och	  takt	  fem-‐sex.	  Den	  är	  instrumenttypisk	  och	  
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för	  att	  kunna	  spela	  dem	  bra	  på	  fiol	  behövs	  en	  så	  kallad	  lägesväxling	  mellan	  takt	  fyra-‐fem	  
och	  takt	  fem-‐sex.	  Fokus	  i	  del	  4	  kom	  att	  bli	  just	  dessa	  två	  övergångar.	  
	  	  	  	  	  	  Metoden	  jag	  använde	  mig	  av	  är	  lika	  för	  båda	  hoppen	  och	  valdes	  ut	  av	  samma	  
anledning	  som	  tidigare	  nämnts	  i	  loggboksinlägg	  från	  17/9.	  Till	  en	  början	  övade	  jag	  
hoppet	  mellan	  den	  sista	  sextondelen	  i	  takt	  fyra	  och	  första	  i	  takt	  fem	  gång	  på	  gång	  med	  
olika	  rytmiseringar.	  Därefter	  de	  två	  sista	  sextondelarna	  i	  takt	  fyra	  och	  den	  första	  i	  takt	  
fem	  på	  samma	  sätt.	  Så	  fortsatte	  jag	  tills	  jag	  spelat	  hela	  takt	  fyra	  till	  första	  tonen	  i	  takt	  
fem.	  Därefter	  lade	  jag	  på	  de	  följande	  tonerna	  i	  takt	  fem	  en	  efter	  en	  och	  fortsatte	  på	  
samma	  sätt	  med	  övergången	  till	  takt	  sex.	  Rytmiseringarna	  är	  slumpmässigt	  utvalda	  av	  
mig,	  och	  i	  ljudfil	  10	  (bilaga	  1)	  finns	  ett	  övningspass	  att	  höra	  på	  där	  jag	  har	  gjort	  dessa	  
övningar	  och	  övar	  på	  helheten	  i	  del	  4.	  
	  
	  
4.1.5	  Från	  övning	  till	  musicerande	  
När	  jag	  hade	  lärt	  mig	  grunderna	  i	  alla	  delar	  och	  kunde	  spela	  dem	  tillsammans	  övergick	  
mitt	  fokus	  till	  att	  göra	  de	  fyra	  delarna	  till	  musik.	  Det	  var	  nu	  bara	  många	  timmar	  bakom	  
stallet	  av	  övning,	  övning	  och	  åter	  övning	  för	  att	  få	  mängdträning	  och	  möjligheten	  att	  ge	  
liv	  åt	  musiken	  som	  krävdes.	  Denna	  mängdträning	  fortsatte	  ske	  utanför	  att	  det	  här	  
projektets	  observationstid	  var	  slut,	  men	  jag	  avslutade	  observationstiden	  med	  en	  
inspelning	  av	  mig	  och	  Henrik	  Johansson	  på	  slagverk	  när	  vi	  spelar	  hela	  Ranungens	  vågor	  
tillsammans	  (ljudfil	  11,	  bilaga	  1).	  Tanken	  som	  låg	  till	  grund	  för	  detta	  samarbete	  var	  
något	  som	  fanns	  med	  redan	  innan	  jag	  började	  lära	  mig	  Ranungens	  vågor.	  Då	  vi	  spelar	  i	  
duo	  i	  vanliga	  fall	  var	  det	  något	  som	  jag	  såg	  fram	  emot.	  Fokus	  i	  vårt	  samarbete	  låg	  på	  
samspelet.	  Att	  komplettera	  varandra	  och	  att	  få	  slagverket	  att	  ha	  samma	  meloditänk	  och	  
känsla	  i	  musiken	  som	  jag	  hade	  var	  något	  som	  vi	  försökte	  lyfta	  fram.	  
	  

4.2	  Värmlandsrytmik	  gentemot	  Hälsingestråk	  
Titeln	  illustrerar	  resultatet	  av	  analysen	  om	  min	  befintliga	  kunskap	  vid	  forskningsstarten	  
och	  att	  spela	  den	  nya	  traditionen	  med	  Raungspolskorna.	  	  
	  	  	  	  	  	  Redan	  vid	  första	  genomspelningen	  av	  första	  Ranungspolskan	  som	  jag	  valde	  att	  ta	  mig	  
an,	  Ranungens	  vågor,	  gjorde	  jag	  en	  anteckning	  som	  kom	  att	  vara	  central	  genom	  hela	  
projektet.	  	  
	  

9/9	  Sextondelslöpning	  inget	  svårt!!	  Dubbelgrepp	  SVÅRT!!!	  Sekvenser,	  
fingermönster	  –	  svårt	  på	  grund	  av	  tonarten	  och	  förhållandet	  i	  intonationen	  till	  
varandra.	  Dubbelgreppen	  –	  när	  flera	  toner	  på	  fiolen	  spelas	  samtidigt,	  gör	  att	  
intonationsklangen	  försämras	  då	  det	  inte	  är	  några	  lösa	  strängar.	  
(Loggboksinlägg	  från	  9/9	  2013)	  
	  

Anteckningen	  bevisade	  ganska	  direkt	  vad	  det	  var	  som	  var	  svårt	  för	  mig	  och	  det	  satte	  
min	  dåvarande	  kunskap	  på	  prov.	  Min	  hypotetiska	  tanke	  om	  vad	  som	  skulle	  vara	  svårt	  
efter	  att	  jag	  hade	  ögnat	  igenom	  noterna	  första	  dagen	  stämde	  överens	  med	  de	  inspelade	  
genomspelningar	  och	  anteckningar	  som	  finns.	  	  
	  	  	  	  	  	  I	  Värmlandslåtar	  som	  är	  min	  ”hemmatradition”	  inom	  spelmansmusiken	  ligger	  
svårigheterna	  ofta	  i	  rytmiken	  i	  låtarna.	  De	  är	  inte	  speciellt	  stråktekniskt	  svåra	  och	  
tonarterna	  är	  ofta	  korstonarter	  som	  G,	  D	  eller	  A-‐dur,	  vilka	  är	  lättspelade	  tonarter	  på	  fiol.	  
Melodin	  och	  speltekniskt	  är	  de	  förhållandevis	  lätta	  men	  rytmiken	  gör	  allt	  svårare.	  
Polskor	  i	  värmlandstradition	  är	  sällan	  så	  kallade	  raka/jämna	  utan	  spelas	  med	  olika	  
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dragningar	  som	  i	  kort	  etta	  eller	  kort	  trea.	  Taktslagen	  inom	  en	  takt	  kommer	  alltså	  inte	  
med	  jämna	  mellanrum	  utan	  förskjuts	  och	  förlängs/förkortas	  och	  blir	  ojämna	  
(notexempel	  1,	  bilaga	  2	  och	  ljudfil	  12,	  bilaga	  1).	  
	  	  	  	  	  	  Ranungens	  polskor	  är	  så	  kallade	  raka	  polskor	  allihop,	  alltså	  inga	  polskor	  med	  
rytmiskt	  svår	  takt.	  De	  består	  av	  mest	  sextondelar	  och	  olika	  löpningar	  i	  högt	  tempo.	  Stora	  
delar	  av	  låten	  är	  stegvisa	  löpningar	  och	  dessa	  var	  det	  inte	  några	  problem	  med.	  Det	  svåra,	  
som	  jag	  efter	  mina	  genomspelningar	  kommit	  fram	  till	  finns	  i	  del	  2,	  del	  3	  och	  del	  4.	  Alla	  
innehåller	  olika	  svårigheter,	  men	  genomgående	  för	  de	  tre	  delarna	  är	  tonarten.	  
Ranungens	  vågor	  går	  i	  Eb-‐dur	  som	  inte	  är	  en	  optimal	  tonart	  för	  fiol	  då	  det	  är	  få	  lösa	  
klingande	  strängar.	  Det	  här	  var	  första	  folkmusiklåten	  jag	  spelade	  i	  Eb-‐dur,	  vilket	  
resulterade	  i	  att	  det	  var	  svårt	  att	  få	  den	  låta	  bra.	  Jag	  hade	  ingen	  klang	  i	  fiolen	  och	  allt	  lät	  
platt	  och	  torrt.	  Här	  anser	  jag	  att	  min	  tidigare	  teknik	  inte	  räckte	  till.	  Mer	  tankar	  om	  det	  
här	  kommer	  under	  nästa	  rubrik.	  	  
	  	  	  	  	  	  I	  de	  resterande	  två	  delarna	  så	  uppkom	  det	  största	  problemet:	  stråkteknik	  i	  
kombination	  med	  tonarten	  och	  dubbelgrepp	  i	  vänsterhand.	  I	  hälsingetradition	  består	  
mycket	  av	  musiken	  av	  så	  kallade	  rullstråk.	  Rullstråk	  är	  en	  stråkteknik,	  även	  kallat	  
gungstråk	  i	  folkmun	  eller	  arpeggio	  i	  klassiskt	  musikspråk,	  där	  man	  drar	  stråken	  som	  en	  
gungbräda	  fram	  och	  tillbaka	  över	  alla	  strängar	  (videoklipp	  1,	  bilaga	  2).	  Rullstråken	  
används	  i	  Ranungens	  vågor	  på	  brutna	  ackord	  som	  man	  tar	  med	  vänsterfingrarna	  på	  flera	  
av	  strängarna	  samtidigt.	  Detta	  är	  en	  stråkteknik	  som	  används	  mycket	  i	  klassisk	  musik	  
men	  förekommer	  mera	  sällan	  inom	  värmlandstraditionen.	  Då	  jag	  sedan	  tidigare	  är	  lite	  
bevandrad	  i	  den	  klassiska	  genren,	  har	  jag	  stött	  på	  rullstråk	  förr.	  Tekniken	  i	  sig	  visste	  jag	  
hur	  den	  fungerade	  men	  jag	  hade	  aldrig	  applicerat	  den	  inom	  folkmusikgenren.	  Att	  få	  ihop	  
denna	  stråkteknik	  med	  vänsterfingrarna	  i	  tonarten	  Eb-‐dur	  och	  svänget	  som	  krävs	  i	  
folkmusiken	  blev	  en	  stor	  utmaning.	  Detta	  stärks	  i	  flera	  loggboksinlägg	  från	  projektets	  
gång.	  
	  	  	  	  

26/9	  började	  med	  del	  3	  idag.	  Harmoniken	  omöjlig...	  Låter	  surt	  som	  fan!	  
Stråken	  ganska	  lätta.	  	  
27/9	  tog	  ner	  tempot	  på	  del	  3	  och	  gick	  igenom	  bit	  för	  bit	  för	  att	  hitta	  det	  svåra.	  
Kom	  nog	  fram	  till	  att	  det	  är	  greppen	  och	  vänsterfingrarnas	  placering	  som	  gör	  
det	  svårt.	  Rullstråken	  fungerar	  bra.	  	  
5/10	  va	  fan...	  Nu	  börjar	  fingrarna	  komma	  på	  plats,	  så	  nu	  skiter	  sig	  stråken	  i	  
stället	  när	  jag	  ska	  upp	  i	  tempo...	  
21/10	  fingrarna	  och	  tonerna	  kommer	  där	  de	  ska,	  stråken	  rullar	  på.	  
Stelt,	  tråkigt,	  dött	  men	  tekniskt	  bra.	  (Loggboksinlägg	  från	  26/9,	  27/9,	  5/10	  
och	  21/10	  2013)	  

	  
I	  sista	  delen,	  del	  4,	  steg	  svårighetsgraden	  ytterligare.	  Det	  var	  rullstråk,	  Eb-‐dur	  och	  
sextondelar	  i	  kombination	  med	  lägesspel1.	  I	  Värmlandslåtar	  är	  man	  uppe	  och	  nosar	  på	  
någon	  ton	  här	  och	  där	  i	  läge	  på	  e-‐strängen	  men	  inte	  mycket	  mer	  än	  som	  i	  notexempel	  2	  
(bilaga	  2).	  I	  Ranungens	  vågor	  fanns	  dock	  ett	  mer	  avancerat	  parti	  i	  lägesspel	  på	  g-‐	  och	  d-‐
strängen	  i	  en	  svår	  tonart	  och	  med	  rullstråk.	  	  
	  	  	  	  	  	  Jag	  funderade	  över	  om	  jag	  hade	  lärt	  in	  allt	  på	  ett	  annorlunda	  sätt	  mot	  vad	  jag	  gör	  med	  
vanliga	  värmlandspolskor.	  Efter	  några	  timmars	  funderade	  och	  reflekterande	  över	  detta,	  
med	  hjälp	  av	  de	  befintliga	  videofilmerna,	  ljudfilerna	  och	  loggboksanteckningarna	  kom	  
jag	  fram	  till	  att	  jag	  arbetat	  med	  låten	  på	  samma	  sätt	  som	  jag	  arbetar	  med	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Spel	  i	  ett	  ljusare	  register	  på	  fiolen	  än	  vad	  s.k.	  första	  läget	  räcker	  till.	  Vänster	  hand	  förflyttas	  upp	  på	  
fiolhalsen	  (närmre	  kroppen).	  Detta	  för	  att	  spela	  på	  fiolens	  övre	  halva	  istället	  för	  den	  nedre	  och	  komma	  åt	  
ett	  ljusare	  register	  (Pär	  Kunze,	  personlig	  kommunikation,	  11	  juni,	  2014)	  
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värmlandspolskor,	  fast	  på	  ett	  mer	  grundligt	  och	  utvecklat	  sätt	  eftersom	  Ranungens	  
vågor	  krävt	  detta.	  Det	  grundläggande	  upplägget	  var	  dock	  det	  samma	  med	  att	  öva	  in	  
repris	  för	  repris,	  sedan	  öva	  på	  svårare	  partier	  inom	  reprisen	  för	  att	  till	  sist	  sätta	  ihop	  
hela	  låten.	  	  
	  

4.3	  Resultatsammanfattning	  
Tidsmässigt	  tog	  det	  längre	  tid	  att	  lära	  mig	  Ranungens	  vågor	  än	  om	  jag	  skulle	  ha	  lärt	  mig	  
en	  svårare	  polska	  i	  värmlandstradition.	  Det	  krävdes	  närmre	  ett	  halvår	  istället	  för	  två	  
timmar	  för	  att	  få	  en	  övergripande	  uppfattning	  om	  låten.	  
	  	  	  	  	  	  Alla	  fyra	  delar	  i	  Ranungens	  vågor	  hade	  sina	  olika	  svårigheter,	  och	  det	  fanns	  även	  
några	  övergripande	  svårigheter.	  Det	  gällde	  att	  identifiera	  dessa	  för	  att	  veta	  vad	  jag	  
skulle	  arbeta	  med	  på	  respektive	  del.	  Att	  de	  fyra	  olika	  delarna	  innehöll	  olika	  svårigheter	  
resulterade	  också	  i	  att	  jag	  fick	  fyra	  olika	  läroprocesser,	  del	  1,	  del	  2,	  del	  3	  och	  del	  4,	  i	  den	  
stora	  läroprocessen	  av	  Ranungens	  vågor.	  Jag	  fick	  urskilja	  varje	  dels	  svårighet	  och	  på	  så	  
vis	  lära	  mig	  dem	  för	  att	  kunna	  lära	  mig	  hela	  låten.	  Detta	  innebar	  många	  pedagogiska	  
knep	  inom	  olika	  problemområden,	  trots	  att	  jag	  bara	  arbetade	  med	  en	  av	  de	  fem	  
Ranungspolskorna.	  	  
	  	  	  	  	  	  De	  övergripande	  svårigheterna	  var	  tonarten	  och	  intonationen	  mellan	  tonerna	  i	  
förhållande	  till	  varandra	  i	  tonarten.	  I	  del	  1	  var	  svårigheten	  att	  få	  liv	  i	  
sextondelslöpningarna,	  i	  del	  2	  de	  tillfälliga	  förtecknen	  som	  fanns,	  i	  del	  3	  rullstråken	  och	  i	  
del	  4	  lägeshoppen.	  	  
	  	  	  	  	  	  I	  slutskedet	  fick	  jag	  fortfarande	  värma	  upp	  med	  att	  spela	  del	  2	  långsamt	  och	  öka	  
tempot	  successivt	  innan	  jag	  spelade	  hela	  polskan.	  Den	  fungerade	  som	  en	  sorts	  
uppvärmning	  vid	  flera	  tillfällen.	  
	  	  	  	  	  	  Då	  ingen	  del	  uppnådde	  samma	  nivå	  efter	  bara	  någon	  genomspelning	  som	  en	  
värmlandspolska	  skulle	  gjort	  efter	  samma	  tid,	  har	  det	  krävts	  övning	  på	  nya	  tekniker	  och	  
en	  fokusering	  på	  moment	  som	  inte	  hade	  uppkommit	  i	  min	  vanliga	  tradition	  för	  att	  lyckas	  
spela	  Ranungens	  vågor.	  Dessa	  togs	  fram	  genom	  egen	  övning	  som	  har	  dokumenterats	  och	  
analyserats	  för	  att	  konkretiseras	  till	  pedagogiska	  knep	  som	  kan	  användas	  även	  i	  
framtida	  läroprocesser.	  	  
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5	  Diskussion	  	  
I	  följande	  kapitel	  presenteras	  en	  resultatdiskussion	  där	  lärandeprocessen,	  övningen,	  
mästarläran	  och	  observationsmetoderna	  innefattas.	  Därefter	  beskrivs	  mina	  egna	  
reflektioner,	  arbetets	  betydelse	  samt	  idéer	  om	  framtida	  forskningar.	  	  

	  
5.1	  Resultatdiskussion	  	  
Noter	  som	  mästare,	  fungerar	  det?	  Genom	  att	  utläsa	  observationens	  slutresultat	  skulle	  
svaret	  på	  frågan	  vara	  ja.	  Genom	  att	  använda	  mig	  av	  noterna	  har	  jag	  lärt	  mig	  dem,	  men	  
om	  det	  verkligen	  var	  tillräckligt	  är	  svårt	  att	  säga	  då	  jag	  även	  haft	  ljudinspelningar	  och	  
videofilmer	  på	  min	  övning	  som	  jag	  lyssnat	  och	  sett	  på	  för	  att	  veta	  vad	  jag	  ska	  arbeta	  
vidare	  med.	  På	  så	  sätt	  har	  jag	  också	  fungerat	  som	  mästare	  när	  jag	  analyserat	  dessa	  klipp	  
och	  utifrån	  dem	  agerat	  i	  nästa	  övningspass.	  När	  jag	  började	  genomföra	  den	  här	  studien	  
hade	  jag	  ingen	  tanke	  på	  att	  observationsmetoderna	  också	  skulle	  fungera	  som	  mästare	  i	  
projektet,	  så	  i	  efterhand	  skulle	  jag	  säga	  att	  jag	  har	  haft	  sex	  mästare:	  Noterna,	  mig	  själv	  
som	  musiker,	  mig	  själv	  som	  forskare,	  videoinspelningarna,	  ljudinspelningarna	  och	  
loggboken.	  
	  	  	  	  	  På	  frågan	  om	  mästarläran	  i	  mitt	  fall	  använts	  som	  institution	  eller	  metafor,	  skulle	  jag	  
svara	  institution.	  Jag	  har	  aktivt	  deltagit	  i	  läroprocessen	  från	  att	  inte	  kunna	  låten	  till	  att	  
slutligen	  ha	  lärt	  mig	  den	  genom	  att	  ha	  tittat	  på	  och	  följt	  min	  mästare,	  noterna,	  och	  
gradvis	  tillägnat	  mig	  musikstilen.	  	  
	  	  	  	  	  	  Enligt	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  så	  är	  kunskaper	  något	  som	  människor	  blir	  
delaktiga	  i	  genom	  pedagogiska	  förlopp	  (Säljö,	  2012).	  Om	  man	  frågar	  vad	  det	  är	  som	  
främjar	  lärandeprocessen,	  mästaren	  eller	  gemenskapens	  praxisstruktur,	  skulle	  jag	  i	  det	  
här	  fallet	  säga	  en	  kombination	  av	  dem	  båda.	  Utan	  mötet	  mellan	  mig	  och	  noterna	  hade	  
ingen	  musik	  blivit	  av.	  På	  så	  sätt	  kan	  processen	  ses	  som	  decenterad.	  Att	  noterna	  skulle	  
fungera	  som	  mästare	  och	  ge	  redskap	  för	  att	  göra	  lärandet	  möjligt	  för	  lärlingen	  (mig)	  
som	  i	  tanken	  i	  den	  individcentrerade	  mästarläran	  har	  inte	  varit	  aktuellt,	  dock	  har	  de	  
tidigare	  nämnda	  andra	  fem	  mästarna	  i	  projektet	  fungerat	  på	  detta	  sätt.	  	  
	  	  	  	  	  	  Videofilmerna,	  ljudinspelningarna,	  loggboken,	  jag	  som	  musiker	  med	  folkmusikaliska	  
erfarenheter	  och	  relevant	  kunskap	  i	  stunden	  och	  jag	  som	  forskare	  både	  i	  processen	  och	  i	  
efterhand	  är	  mina	  återstående	  mästare	  i	  studien.	  I	  denna	  forskning	  har	  jag	  haft	  stor	  
nytta	  av	  att	  spela	  in	  mig	  för	  att	  analysera	  hur	  jag	  går	  till	  väga	  när	  jag	  tagit	  mig	  an	  
musiken.	  ”Videon	  ger	  en	  speciell	  självkännedom”,	  skriver	  Bjørndal	  (2005,	  s.	  73).	  Då	  jag	  
inte	  har	  lyssnat	  på	  någon	  tidigare	  inspelning	  med	  låten	  så	  är	  noterna	  det	  enda	  jag	  har	  
utgått	  ifrån	  och	  arbetat	  med.	  Då	  jag	  heller	  inte	  har	  haft	  någon	  medmusikant	  att	  
diskutera	  inlärningsmetoder	  med	  så	  har	  inspelningarna	  varit	  till	  desto	  större	  hjälp.	  I	  
loggboken	  så	  har	  diskussioner	  om	  inlärningsmetoder	  och	  vad	  som	  skett	  under	  
övningspasset	  framhävts,	  då	  jag	  reflekterat	  och	  diskuterad	  med	  mig	  själv	  och	  skrivit	  ner	  
allting	  där.	  På	  så	  vis	  har	  loggboken	  funnits	  där	  med	  skrivna	  frågor	  och	  svar	  som	  har	  fört	  
arbetet	  framåt	  och	  hjälpt	  mig	  i	  processen.	  Jag	  har	  i	  musicerandets	  stund	  kommit	  med	  
idéer	  om	  vad	  som	  ska	  ändras	  och	  förbättrats,	  och	  jag	  som	  forskare	  har	  i	  efterhand	  vid	  
bearbetning	  och	  analyser	  fått	  många	  bra	  förslag	  på	  vad	  jag	  ska	  göra	  för	  att	  föra	  projektet	  
framåt.	  Dessa	  fem	  så	  kallade	  mästare	  har	  fungerat	  som	  en	  lärare/mästare	  för	  mig	  och	  
jag	  har	  fungerat	  som	  en	  lärling	  när	  jag	  har	  lyssnat	  på	  dem	  för	  att	  få	  reda	  på	  vad	  jag	  
behöver	  arbeta	  med.	  
	  	  	  	  	  	  Vid	  en	  jämförelse	  av	  det	  traditionstypiska	  för	  Värmland	  och	  Hälsingland	  utifrån	  
Ranungens	  perspektiv,	  som	  tagits	  upp	  tidigare,	  syntes	  inte	  många	  gemensamma	  
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nämnare	  (se	  Bilaga	  3).	  En	  anledning	  till	  detta	  kan	  vara	  det	  ursprungliga	  syftet	  med	  
musiken.	  I	  Värmland	  har	  musiken	  till	  största	  del	  varit	  dansmusik.	  Fokus	  har	  legat	  på	  
sväng,	  taktfasthet	  och	  dansvänlighet.	  I	  Hälsingland	  har	  musiken	  haft	  ett	  annat	  syfte.	  
Ranungspolskorna	  är	  estradmusik	  och	  har	  ursprungligen	  spelats	  mer	  på	  konsert	  som	  
lyssningsmusik	  med	  fokus	  på	  finspel,	  teknisk	  skicklighet	  och	  den	  musikaliska	  
upplevelsen.	  	  
	  	  	  	  	  	  Då	  bakgrundssyftet	  till	  musiken	  är	  så	  olika	  skulle	  jag	  säga	  att	  den	  kunskap	  man	  har	  
från	  de	  olika	  traditionerna	  är	  såpass	  olika	  att	  de	  ensamma	  inte	  är	  tillräckliga	  för	  den	  
andra	  traditionen.	  Ska	  jag	  lyckas	  spela	  den	  andra	  traditionen,	  i	  det	  här	  fallet	  
hälsingetradition	  med	  värmlandsbakgrund,	  så	  behövs	  ny	  teknik	  som	  inte	  finns	  inom	  
värmlandsmusiken.	  Genom	  studien	  har	  jag	  letat	  fram	  denna	  nödvändiga	  teknik	  och	  tagit	  
mig	  an	  den.	  
	  	  	  	  	  	  Lärandet	  har	  skett	  i	  handlandet,	  genom	  ett	  aktivt	  deltagande	  i	  ett	  sammanhang	  så	  
som	  Nielsen	  och	  Kvale	  (2000)	  beskriver	  mästarlärans	  grundtankar,	  och	  inte	  genom	  
enbart	  teori.	  Jag	  har	  lärt	  mig	  hela	  Ranungens	  vågor	  genom	  ett	  enda	  långt	  handlande	  av	  
övning	  och	  reflektion.	  Något	  intressant	  som	  slog	  mig	  efter	  avslutad	  studie	  var	  att	  det	  var	  
betydligt	  enklare	  att	  lära	  mig	  Ranungens	  vågor	  än	  vad	  jag	  förväntat	  mig,	  men	  ändå	  tog	  
det	  mycket	  längre	  tid	  att	  få	  den	  att	  låta	  bra.	  Vikten	  av	  kvalitativ	  övning	  som	  Olsson	  
(2005)	  i	  sin	  forskning	  skriver	  om,	  med	  referens	  till	  Lif	  (1998),	  har	  känts	  relevant	  för	  
slutresultatet	  i	  min	  studie.	  Att	  det	  gick	  fort	  att	  lära	  mig	  polskan	  kan	  bero	  på	  att	  jag	  
känner	  till	  genren	  och	  att	  det	  var	  svårt	  att	  få	  polskan	  att	  låta	  bra	  kan	  bero	  på	  att	  
kunskaperna	  om	  tekniken	  inte	  var	  tillräcklig	  utan	  behövdes	  utvidgas.	  Då	  resultatet	  är	  
kopplat	  till	  den	  tid	  som	  är	  nedlagt	  i	  övningsrummet	  (Olsson,	  2005)	  och	  det	  faktum	  att	  
för	  att	  musikens	  kvalité	  ska	  höjas	  så	  krävs	  kvalitativ	  övning	  (Jørgensen	  &	  Hallam,	  2009),	  
så	  kan	  jag	  i	  efterhand	  fundera	  på	  om	  det	  lades	  ner	  tillräckligt	  med	  tid	  på	  de	  svåra	  
partierna	  i	  Ranungens	  vågor	  (kvalitativ	  övning)	  eller	  om	  det	  lades	  ner	  för	  mycket	  tid	  på	  
de	  lättare	  partierna	  som	  jag	  lärde	  mig	  snabbare	  och	  spelade	  minst	  lika	  mycket	  för	  att	  det	  
var	  roligt	  att	  kunna	  dem	  (kvantitativ	  övning).	  	  
	  	  	  	  	  	  En	  intressant	  fråga	  som	  kommit	  upp	  under	  forskningens	  gång	  kan	  kopplas	  till	  
Olssons	  (2005)	  forskning	  där	  han	  tar	  upp	  lärarens	  betydelse	  för	  elevens	  lärande.	  Hade	  
min	  mästare	  i	  detta	  fall	  varit	  en	  annan	  människa	  och	  inte	  noter,	  inspelningar	  eller	  mig	  
själv,	  hade	  jag	  då	  blivit	  tillsagd	  att	  öva	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  vad	  jag	  gjorde?	  Han	  förklarar	  
allmänt	  om	  lärandesituationer	  och	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  läraren	  redan	  från	  början	  får	  
eleven	  att	  förstå	  att	  rätt	  sorts	  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.	  (Olsson,	  2005,	  s.6)	  

 
Sättet	  jag	  gick	  tillväga	  på	  kanske	  inte	  var	  lika	  kvalitativt	  som	  det	  kunde	  ha	  varit	  om	  mina	  
förkunskaper	  varit	  annorlunda.	  Eventuellt	  hade	  det	  kanske	  gått	  att	  undvika	  att	  jag	  var	  
tvungen	  att	  börja	  om	  från	  början	  var	  dag	  för	  att	  lära	  mig	  del	  2	  om	  jag	  hade	  haft	  en	  annan	  
metod	  att	  ta	  mig	  an	  partiet	  än	  den	  jag	  använde	  mig	  av.	  
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5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
Jag	  tycker	  det	  har	  varit	  en	  intressant	  och	  lärorik	  studie	  att	  genomföra.	  Det	  var	  lätt	  att	  komma	  
igång	  med	  den	  musikaliska	  biten,	  dokumentationen	  och	  analyserna	  av	  mina	  observationer.	  
När	  jag	  närmade	  mig	  stunden	  då	  jag	  skulle	  släppa	  musiken	  och	  börja	  med	  den	  skriftliga	  
delen	  av	  forskningen	  var	  det	  till	  en	  början	  svårt	  att	  separera	  nutid	  med	  dåtid.	  Att	  släppa	  den	  
fortsatta	  musikaliska	  framgången	  som	  fortlöpte	  under	  hela	  skrivandets	  process	  och	  fokusera	  
på	  vad	  som	  hade	  hänt	  i	  den	  dokumenterade	  läroprocessen	  fram	  tills	  skrivandet	  började	  var	  
svårt.	  Hade	  jag	  haft	  tid	  hade	  jag	  nog	  valt	  att	  fortsätta	  dokumentera	  fram	  tills	  att	  jag	  kände	  
mig	  helt	  färdig	  med	  musiken,	  och	  därefter	  börja	  skriva.	  Jag	  är	  nöjd	  med	  forskningens	  resultat	  
då	  den	  har	  lärt	  mig	  mycket	  om	  mig	  själv,	  hur	  jag	  tänker	  och	  hur	  jag	  faktiskt	  tar	  mig	  an	  nya	  
musikaliska	  utmaningar.	  
	  	  	  	  	  	  Jag	  har	  inte	  tagit	  till	  mig	  hälsingetraditionen	  på	  ett	  traditionstypiskt	  vis	  då	  jag	  enbart	  
använt	  mig	  av	  en	  tryckt	  förlaga.	  Dock	  så	  har	  jag	  lärt	  mig	  traditionstypisk	  hälsingemusik	  då	  
Jon	  Erik	  Östs	  Ranungens	  vågor	  innehåller	  alla	  typiska	  problemområden/svårigheter	  som	  kan	  
stötas	  på	  i	  hälsingemusik.	  Jag	  tror	  därför	  att	  jag	  kommer	  ha	  stor	  nytta	  i	  framtiden	  av	  
hälsingetraditionens	  teknik	  även	  när	  jag	  spelar	  värmländska	  låtar.	  Ju	  fler	  olika	  traditioner	  
och	  svårigheter	  som	  finns	  i	  ryggsäcken,	  desto	  starkare	  och	  säkrare	  blir	  det	  egna	  spelet	  i	  
hemmatraditionen.	  	  

	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
En	  fråga	  jag	  ställde	  mig	  innan	  arbetet	  började	  var	  vilken	  hjälp	  jag	  kommer	  att	  ha	  av	  det	  här	  
projektet	  senare	  i	  min	  lärarroll	  och	  i	  min	  musikaliska	  tradition.	  Nu	  i	  efterhand	  känner	  jag	  att	  
forskningen	  har	  gett	  mig	  goda	  idéer	  och	  pedagogiska	  knep	  som	  jag	  som	  lärare	  kan	  ha	  nytta	  
av	  vid	  handledning	  i	  någon	  annans	  lärandeprocess	  i	  framtiden.	  Resultatet	  är	  en	  beskrivning	  
av	  hur	  en	  läroprocess	  kan	  se	  ut	  med	  de	  givna	  ramarna	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  och	  jag	  kan	  till	  
exempel	  använda	  mig	  av	  dem	  när	  jag	  som	  musiker	  behöver	  övningstips	  i	  liknande	  
situationer	  eller	  gå	  utanför	  ramarna	  inom	  nya	  områden.	  Förhoppningsvis	  kan	  de	  fungera	  
som	  hjälp	  för	  andra	  pedagoger	  och	  musiker	  som	  önskar	  uppnå	  liknande	  mål	  som	  jag	  eller	  
som	  bakgrundslitteratur	  till	  kommande	  forskningar	  inom	  liknande	  områden.	  
	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  	  
Något	  jag	  skulle	  vilja	  veta	  är	  om	  en	  annan	  instuderingsmetod	  skulle	  underlättat	  och	  snabbat	  
på	  min	  läroprocess.	  Hade	  det	  blivit	  mer	  kvalitativ	  övning	  om	  jag	  hade	  haft	  en	  mästare	  i	  den	  
vanliga	  bemärkelsen,	  en	  hälsingespelman	  som	  kunde	  sin	  sak	  och	  lärde	  mig	  polskorna	  på	  
gehör	  så	  som	  det	  i	  vanliga	  fall	  skulle	  ske?	  Hade	  det	  då	  tagit	  två	  veckor	  istället	  för	  ett	  halvår?	  	  
Var	  sättet	  jag	  gick	  tillväga	  på	  för	  att	  lära	  mig	  kvalitativt	  eller	  hade	  en	  mer	  van	  notläsande	  
musiker	  gjort	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt?	  
	  	  	  	  	  	  Med	  dessa	  frågor	  som	  utgångspunkt	  skulle	  jag	  gärna	  göra	  ny	  forskning	  på	  någon	  av	  de	  
återstående	  fyra	  Ranungspolskorna.	  Vidare	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  göra	  en	  ytterligare	  
självobservation	  där	  jag	  testar	  ett	  nytt	  tillvägagångssätt,	  eller	  en	  observation	  av	  en	  klassisk	  
musiker	  som	  ska	  lära	  sig	  en	  av	  dessa	  polskor.	  Att	  sedan	  jämföra	  dessa	  studier	  och	  göra	  en	  
sammanfattning	  av	  båda	  metodernas	  för	  och	  nackdelar	  skulle	  vara	  väldigt	  lärorikt	  i	  
pedagogiskt	  och	  musikaliskt	  syfte.	  	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  
	  

Ljudfil	  1	  Ranungen	  Del	  1.1	  

Ljudfil	  2	  Ranungen	  Del	  1.2	  

Ljudfil	  3	  Ranungen	  Del	  1.3	  

Ljudfil	  4	  Ranungen	  Del	  1.4	  

Ljudfil	  5	  Ranungen	  Del	  2.1	  

Ljudfil	  6	  Ranungen	  Del	  2.2	  

Ljudfil	  7	  Ranungen	  Del	  2.3	  

Ljudfil	  8	  Ranungen	  Del	  2.4	  

Ljudfil	  9	  Ranungen	  Del	  3.3	  

Ljudfil	  10	  Ranungen	  Del	  4	  

Ljudfil	  11	  Ranungens	  vågor	  med	  Henrik	  

Ljudfil	  12	  Spotifylänk.	  
Barry	  Phillips	  –Farmors	  brudpolska	  
http://open.spotify.com/track/1eS9LL4VuE5UxDGJz9AI4I	  

	  

	  

	   	  



	   32	  

Bilaga	  2	  

	  
	  
Videoklipp	  1	  med	  Rullstråk	  	  
	  

	  
Notexempel	  1	  på	  kort	  etta.	  
	  

Farmors	  Brudpolska	  (efter	  Gyris	  Anders)	  

	  
(citerad	  i	  Norbeck,	  1998)	  

	  

	  
Notexempel	  2	  på	  vanligt	  lägesspel	  i	  Värmland	  
	  
Polska	  från	  Eda	  (trad.)	  

	  
(nedtecknad	  av	  Kull,	  2014)	  
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Bilaga	  3	  

Tabell	  Värmland	  v.s.	  Hälsingland	  

	  
	  	  


