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Detta arbete handlar om hur jag som folkmusikslagverkare genom självobservation 

kan lära mig en speciell spelteknik för att framkalla melodier på ostämda 

slagverksinstrument med fokus på tamburinen och hur denna kan simulera ett helt 

trumset med samma spelteknik. Syftet har varit att undersöka om det som 

slagverkare går att komma från rollen som en ackompanjemangsmusiker och istället 

ses som en melodispelare samt att se hur man kan utnyttja tamburinens fulla 

kapacitet för att hitta nya spelsätt och nya möjligheter.  För att göra detta arbete, och 

för att observera mig själv i min lärandeprocess, har jag använt mig av 

videoinspelning, ljudinspelning och kontinuerligt loggboksskrivande. Min teoretiska 

utgångspunkt i detta arbete är mästarläran och det är utifrån den teorin jag har 

bearbetat mitt datamaterial. I resultatet presenterar jag processen när jag, i relation 

till folkmusikgenren, har lärt mig att spela melodier på ostämda slagverksinstrument 

och att simulera att helt trumset på endast en tamburin. Jag har tydligt visat de 

tekniker jag har övat på för att lyckas med detta. I resultatet framkommer också att 

det har varit en stor fördel att redan ha vana från andra slagverksinstrument och att 

jag har haft två olika mästare under arbetsprocessen, själva folkmusiktraditionen och 

spelmannen på slagverk, Petter Berndalen. 

 

Nyckelord: slagverk, folkmusik, självobservation, mästarlära  
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Abstract 

Degree Project in Music Teacher Education Programme 

Title: Melodies on untuned percussion instruments and development of the 

tambourine playing in Swedish traditional music 

 - A self-observation of the process of learning new techniques 

Author: Henrik Johansson  

Semester and year: Fall term 2014 

Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad University 

Supervisor: Ann-Sofie Paulander 

Examiner: Ragnhild Sandberg Jurström 

 

This work is about how I as a folk music percussionist through self-observation can 

learn a special playing technique for inducing melodies on untuned percussion 

instruments with a focus on the tambourine and how this can simulate a full drum 

kit with the same playing technique. The aim was to examine whether as a 

percussionist is able to go from the role as an accompaniment musician and instead 

be seen as a melody player and to see how to exploit tambourines full capacity to 

find new ways of playing and new opportunities. To make this work, and observing 

myself in my learning process, I have used the video recording, audio recording and 

continuous logbook writing. My theoretical basis of this work is master-learning and 

it is from that theory I have analysed my data material. In the result, I present the 

process when I, in relation to traditional music genre, have taught myself to play 

melodies on untuned percussion instruments and to simulate the whole drum kit 

with only one tambourine. I have clearly demonstrated the techniques I have 

practiced in order to succeed. This result also reveals that there has been a great 

advantage to already have experience from other percussion instruments and that I 

have had two different masters during the working process, the traditional music 

genre and the traditional music percussionist, Petter Berndalen. 

 

Keywords: percussion, traditional music, self-observation, master-learning 



 4 

Innehåll 

Förord ......................................................................................................................................... 5 

1 Inledning .................................................................................................................................. 6 
1.1 Inledande text ................................................................................................................... 6 
1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor ............................................................. 8 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 9 
2.1 Trummans och slagverkets ställning inom svensk folkmusik .......................................... 9 
2.2 Petter Berndalen ............................................................................................................. 11 
2.3 Tidigare forskning om slagverk och nya tekniker .......................................................... 11 
2.4 Teoretiskt perspektiv ...................................................................................................... 12 

3 Metodkapitel .......................................................................................................................... 15 
3.1 Metodologi ..................................................................................................................... 15 
3.2 Metod ............................................................................................................................. 16 

3.2.1 Val av studieobjekt .................................................................................................. 16 
3.2.2 Val av metod ........................................................................................................... 17 
3.2.3 Val av dokumenterade situationer ........................................................................... 17 
3.2.4 Genomförande av dokumentationen ....................................................................... 17 
3.2.5 Bearbetning och analys av dokumentationen .......................................................... 17 
3.2.6 Etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet och giltighet ............................. 18 

4 Resultat .................................................................................................................................. 19 
4.1 Vägen mot de nya spelteknikerna .................................................................................. 19 
4.2 Allt som behövs är en hand ............................................................................................ 20 
4.3 Återanvändning av tidigare erfarenheter ........................................................................ 22 
4.4 Med en enda tamburin kan man komma långt… ........................................................... 23 
4.4 Ännu större vokabulär .................................................................................................... 23 
4.5 Resultatsammanfattning ................................................................................................. 24 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 26 
5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 26 
5.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 26 
5.3 Egna reflektioner ............................................................................................................ 27 
5.4 Arbetets betydelse .......................................................................................................... 28 
5.5 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten ................................................................. 28 

Referenser ................................................................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 



 5 

Förord  

 

Det finns några personer jag vill tacka för hjälp, synpunkter och annat stöd genom 

detta arbete. Hanna Kull, för att du introducerade mig för, en för mig då, ny och 

fantastisk musikgenre, Ann-Sofie Paulander för tips och hjälp med frågor jag har haft 

under arbetets gång, Petter Berndalen för att du är den musikaliska förebilden jag 

har haft genom detta arbete och musikgenren folkmusik som har inspirerat mig från 

första dagen jag förstod vad folkmusik verkligen innebär. 

 

Henrik Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1 Inledning 

I den här uppsatsen söker jag betrakta spel på slagverksinstrument inom den folkliga 

musikgenren från ett nytt perspektiv. Fokus ligger därför på melodispel på ostämda 

slagverksinstrument. I det första kapitlet beskrivs varför jag har valt att arbeta med 

just detta. Här beskrivs också uppsatsens problemformuleringar, syfte och 

forskningsfrågor.    

1.1 Inledande text 

Som slagverkare får utövaren, i de allra flesta fall, rollen som ackompanjatör i en 

ensemble. En slagverkare som spelar trummor eller slagverk i ett rockband, ”lirar” 

congas1 i ett salsaband eller spelar folkmusik på sin cajon2 har vanligtvis en 

ackompanjerande roll, vilket troligtvis också är den bild som allmänheten har av en 

slagverkare. Sedan jag själv upptäckte folkmusiken har det känts som att även jag 

som slagverkare inom den genren har haft rollen som ”kompmusiker” i ensembler 

och grupper. Självklart har det varit jättekul, men att få vara med och spela melodin 

tillsammans med till exempel fioler och att kunna vara med och lära sig melodier och 

låtar på en Masterclass eller en ”jam session” är något jag länge velat göra. 

 

Fröet till denna uppsats planterades när jag hörde och såg den svenske 

folkmusikslagverkaren Petter Berndalen spela. Ett ljus tändes inom mig: Är det 

möjligt att komma bort från denna ackompanjerande roll som slagverkare oftast har, 

och istället bli en av melodispelarna i en ensemble? Kan en slagverksinstrumentalist 

också spela melodier och till och med kanske en melodi helt solo? Berndalen är en 

musiker som utvecklat en speciell spelteknik som gör just detta möjligt, det vill säga 

att spela melodier på slagverksinstrument. Hans spelteknik har, ända sedan jag för 

första gången hörde honom, tilltalat mig väldigt mycket och ju längre tiden har gått 

så har jag mer och mer tänkt att ”kan han så kan väl jag”! Inspirerad av Berndalens 

arbetssätt inom folkmusiken bestämde jag mig under hösten 2013 att göra slag i 

saken, jag skulle minsann försöka lära mig en spelteknik så att också jag kunde spela 

melodier på ostämda slagverksinstrument, dvs. på slagverksinstrument som inte har 

någon form av klaviatur. Utöver detta ville jag även utforska om det gick att 

simulera ett helt trumset och dess olika trumkomp med endast ett ostämt 

slagverksinstrument, tamburinen.   

 

I detta uppsatsarbete utforskar jag därför om det går att ta slagverket till en ny plats i 

ensemblen, dvs. till att också vara melodi- och soloinstrument. Detta sker genom att 

jag söker utveckla och lära mig nya speltekniker, dvs. nya sätt att spela på. Att vara 

slagverkare innebär att det finns en rad olika genrer, ensembleformer och tillfällen att 

                                                 
1  Congas: en tubliknande trumma med ett skinn av krokodil eller buffelhud (Liljequist, 1999, sid. 15). 
2  Cajon: stor låda. Lådtrumma förekommande på Kuba och används som ersättning för trumma 

(Olsson, 1985, sid. 74). 
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spela i, och alla tillfällen i sig kan innebära spel på ett flertal olika instrument; allt 

från marimba3 och klockspel över trumset och congas till cajon eller effektinstrument. 

Att spela melodier på slagverk eller på ostämda slagverksinstrument brukar däremot 

inte direkt ”finnas på kartan”. Anledningen kan kännas självklar eftersom sådana 

instrument inte har några meloditoner. Men är det verkligen så? Genom att t ex. böja 

ett skinn på en tamburin eller trumma, eller att använda sig av olika cymbaler som 

klingar i olika toner så kan faktiskt olika tonhöjder och melodier framkallas.  

 

Mitt utforskande arbete här i denna studie fokuserar främst på melodispel på 

ostämda slagverksinstrument inom folkmusikgenren. De instrument som jag använder 

mig av här är olika former av tamburiner, pandeiros4, cymbaler, cajon samt lite annat 

”skrammel” för att skapa effekter. Målet är att i första hand lära mig speltekniker 

som fungerar och att också kunna dessa så bra som möjligt. En förhoppning finns 

därmed också om att denna studie ska mynna ut i att jag ska kunna spela melodier 

tillsammans med andra melodiinstrumentalister och att jag ska kunna spela melodier 

solo på enbart ostämt slagverk. Utöver detta är min önskan att jag med hjälp av mina 

nyvunna tekniker och en tamburin ska kunna simulera ett helt trumset och dess olika 

trumkomp.  

 

Att spela melodier på ostämt slagverk är inte något som är speciellt vanligt 

förekommande. Om jag kan lära mig tekniker för detta, kan jag säkerligen använda 

dem både i min undervisning och i mitt musicerande och på så sätt bidra till att föra 

utvecklingen av slagverksspel framåt. Härmed hoppas jag alltså kunna lära mig 

bemästra nya speltekniker som kommer till användning både när jag spelar själv och 

när jag undervisar på en rad varierade slagverksinstrument såsom trumset, 

multipercussion och afro-cubanskt slagverk. Att använda nya speltekniker på ett 

flertal olika instrument leder förhoppningsvis fram till fler idéer och nya sätt att 

tänka på. Studier inom detta område har betydelse anser jag, då det är av vikt för 

mig som slagverkslärare att hela tiden utvecklas och därmed bidra till utvecklingen 

av slagverksspel i allmänhet.  

 

Det är här mitt arbete börjar. Vad behövs för att kunna framkalla hörbara melodier, 

behövs det kanske en speciell spelteknik, olika slagverkspinnar och vissa instrument 

som är mer lämpade för ändamålet? Och på vilka sätt kan jag använda mig av dessa 

för att simulera trumspel med endast en tamburin? Låter det intressant? Följ med 

mig på en resa in i slagverkets värld, på min väg mot att kunna spela melodier, på 

ostämt slagverk.         

                                                 
3 Marimba: marimban har fått sitt namn från bantuspråkets benämning på xylofonen. Den moderna 

marimban är en variant på orkesterxylofonen men klingar en oktav lägre. Tonomfånget varierar 

mellan 3-6 oktaver (Liljequist, 1999, sid. 33). 
4 Pandeiro: tamburin, ramtrumma med klingande metallskivor (Liljequist, 1999 s. 38). 
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1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Mitt problemområde i denna uppsats är att utforska hur jag som slagverkare med 

hjälp av olika speltekniker, instrument och annan utrustning kan framkalla 

melodispel på icke stämda slagverksinstrument. Vilka spelsätt, speltekniker och 

instrument behöver jag för att lyckas med detta? På vilka sätt kan jag därefter med 

hjälp av dessa speltekniker, simulera ett helt trumset på enbart en tamburin? Syftet 

med studien är alltså att utforska hur jag, i relation till folkmusikgenren, kan gå 

tillväga för att lära mig spela melodier på ostämda slagverksinstrument och ta reda 

på om jag kan simulera ett trumset med hjälp av en tamburin. 

 

Mina frågeställningar är: 

 Vilka speltekniker kan jag använda mig av för att framkalla melodispel på 

ostämda slagverksinstrument? 

 På vilka sätt kan jag använda mig av dessa speltekniker för att simulera ett 

helt trumset på bara en tamburin? 

 

Med detta utforskande arbete hoppas jag kunna utveckla min spelteknik och mitt 

tänkande när det gäller slagverksspel inom folkmusiken. Min förhoppning är också 

att arbetet ska förändra synen på användningen av slagverksinstrumentet och 

stimulera till nytänkande inom detta och andra näraliggande områden.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras först relevant litteratur inom området, därefter följer en 

beskrivning av tidigare forskning varvid kapitlet avslutas med en beskrivning av 

studiens teoretiska perspektiv. 

2.1 Trummans och slagverkets ställning inom svensk folkmusik 

Rötterna till den svenska folkmusiken sägs i folktro komma från ett andeväsen. 

 
Än är det den veka, klagande melodien som förtrollar, hon blir sorgsen 

eller, som det ofta kallas på folkspråk, "underlig", än den veka, livliga 

melodien som uppjagar och eggar henne, hon tvingas mot sin vilja att 

dansa och kan ej upphöra därmed, förrän musiken tystnat. Hon måste tro, 

att en främmande makt bor i musiken. Så uppkommer föreställningen om 

ett andeväsen, som är musikens herre. (Norlind, 1930, sid. 5) 

 

Oavsett om man väljer att tro på denna folktro eller inte, så hörs det i folkmun att 

väsen och det andliga hör folkmusik till. I följande citat förs resonemang kring var 

rötterna till den svenska folkmusiken kan finnas: 

 
Var kan vi söka rötterna till svensk folkmusik? Det ser ut som om musiken 

kommer kvillrande i små bäckar från olika håll. Från fäbodkulturen, som är 

en del av bondekulturen, och naturligtvis från dess olika källor. Men även 

från högreståndskretsar, från kungliga hov och adelns stora fester. Från 

kyrklig musik och klockare ute i bygderna. Från kringvandrande 

historieberättare och sångare och sångerskor, från handelsmän och 

sjöfarare. Genom handel och sjöfart finns också starka influenser från 

länder som Norge, England, Irland, Finland, Ryssland och de olika 

östersjöstaterna. Vad som egentligen är svenskt i den svenska folkmusiken 

är väl inte helt utrett. (Norrman & Wessling, 2010, 25 oktober) 

  

Enligt Norrman och Wessling (2010) verkar den svenska folkliga musiken, som 

började med fiolen, vara ett sorts hopplock av musik från olika kulturer, andra 

länder och till och med från kyrkliga traditioner. Att säga varifrån den kommer är 

troligtvis helt omöjligt på grund av att det är så många olika faktorer som bidragit till 

dess framväxt. Enligt Ling (1970) kännetecknas folkmusiken ”framför allt av att den i 

princip lever utan hjälp av tryck eller nedskrifter” (sid. 9). Norrman och Wessling 

(2010) menar att ”vid sekelskiftet 1800 började man i unga litterära kretsar intressera 

sig för ”folket” som sågs som en okomplicerad, oförstörd och ursprunglig kraft. Man 

letade efter den sanna svenska kulturen” (25 oktober). Det var också först under 

1800-talet som det folkliga fiolspelet blev vanligt och i samtid med detta ökade det 

allmänna intresset för folkmusik i Sverige. I sin bok Svensk folkmusik menar Jan Ling 

(1970) att: 
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Även om melodierna förändrats allteftersom de omspelades av de 

gehörsspelande bondespelmännen, som hade en annan spelteknik och i 

vissa fall andra instrument, förblev omisskännliga stildrag kvar, som 

förråder från vilken tidsepok de härstammar. (Ling, 1970, s. 70, 2014) 

 

Dock ändrades aldrig melodierna till oigenkännlighet eller så att de tappade sitt 

stilursprung.  

 

Ling (1970) skriver vidare att: 

 
Medan visor och psalmer sjöngs av båda könen, kanske flitigast av 

kvinnorna, var instrumentalmusiken företrädesvis männens musikaliska 

område. I Dalarna förekom det att samtliga män på gården kunde hantera 

fiolen. (Ling, 1970, s. 68) 

 

Detta är intressant i den meningen att det avspeglas än idag. Även i dag är i princip 

alla ”gamla” folkmusiklåtar skrivna av män, så som Lapp-Nils och Lejsme Per 

Larsson, vilket ger en större förståelse i Lings citat. I och med denna tradition bak i 

tiden glöms inte dessa gamla spelmän och kompositörer bort. Även om många 

folkmusiklåtar är gamla till åldern så känns de ofta inte gamla när de spelas i och 

med att man idag är duktig på att fräscha upp dem och sätta en lite modernare 

prägel på dem. Låtarna fördes vidare via gehör från spelmän till spelmän och från 

spelmän till elever. Enligt berättelser fanns det en man alla ville gå och lära sig spela 

hos, Näcken. Men allra helst skulle man uppsöka Näcken och lära av honom. 

Spelmannen och näcken är ett stående tema i de flesta spelmansberättelser (Ling, 

1970). I och med denna gehörsbaserade tradition hände det att låtar och melodier 

förändrades lite när de lärdes vidare och sedan vidare igen. Till exempel kunde dessa 

små ändringar i melodin bero på vilket instrument som användes av utövarna.  

 

När det gäller trummor och slagverk så kan nog trumman sägas vara ett av det första 

instrument som människan skapade (Learning4sharing, 2009, 18 februari). Det är 

alltså ett av de äldsta musikinstrument som finns, kanske till och med det allra 

äldsta. Det har spelat en stor roll historiskt sätt, både som musikinstrument och som 

kommunikationsmedel för skickande av meddelanden människor emellan 

(Globalmusix, 2009). Störst roll har trummor kanske haft i Afrika där invånarna har 

skapat detta instrument i många olika material och former i tusentals år. Även om 

trummor också har funnits i Sverige sedan länge, så har de inte används inom den 

folkliga musiken i särskilt stor utsträckning. Trummor har i Sverige även använts till 

mycket annat än just musik, till exempel som signalinstrument för att slå larm om det 

behövdes i byn. Den användes även på marknadsdagar, trots att den faktiskt var 

förbjuden under en period, som instrument för att musicera med andra instrument 

(Svensk folkmusik, 2014, 19 oktober).  
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Bristen på bruket av slagverk inom svensk folkmusiktradition kan jämföras med till 

exempel den irländska folkliga musiken och dess slagverkstraditioner, framför allt 

då med fokus mot ramtrumman bodhrán5. Detta antika instrument har funnits på 

Irland i många århundranden och ”dess användning i modern folkmusik beror 

främst på Seán Ó Riada, som föredrog den i sina arrangemang för Ceoltóirí Cualann 

framför den vanliga virveln” (Momiji, 2012, 20 april). Idag är kanske bodhrán det 

instrument vi allra mest förknippar med just irländsk folklig musik. Detta kan 

jämföras med Sverige där motsvarande tradition inte alls står att finna. När slagverk 

väl började användas inom svensk folkmusik så är det framför allt ett instrument 

som sticker ut bland andra, och det är cajón. Enligt Sjöström (2009) används den 

också ”ibland inom bluegrass, irländsk folkmusik, country, rock & pop och svensk 

folkmusik. Det är inte helt ovanligt att man kan se den på folkmusikstämmor” (17 

februari).   

2.2 Petter Berndalen 

Spelmannen på slagverk, Petter Berndalen, är en av de två mästare jag har använt 

mig av under detta arbete. Petter är den första slagverkaren i världen med en examen 

i svensk folkmusik (Petter Berndalen, 2013-2014). Han har vänt upp och ner på 

gällande gängse normer om hur man spelar trummor, detta inom genren svensk 

folkmusik. Genom att studera solospelmän inom den svenska folkmusiken och 

applicera varje liten detalj som till exempel melodisk kontur, ornamentering, 

hierarkisk form och frasering till sitt eget spel på trummorna formas hans spel till 

något som är svensk folkmusik. En fråga som har varit viktig är ”hur man uttrycker 

den rytmiska och metriska flexibiliteten i svensk traditionell fiolmusik på ett 

instrument där det rytmiska uttrycket är väldigt precist och tydligt” (Petter 

Berndalen, 2013-2014).  

2.3 Tidigare forskning om slagverk och nya tekniker  

Inom den svenska folkmusiken, som ju den här studien berör, är traditionen med 

trummor och slagverk alltså inte särdeles utbredd. I mitt letande efter forskning och 

skrivet material inför denna studie, har jag inte funnit något skrivet alls som säger 

något om trummor eller slagverk inom svensk folkmusiktradition. Jag har sökt i 

böcker, uppslagsverk, tidskrifter och på internet för att hitta information. Allt detta 

sökande har lett mig till, ingenting. Denna brist på nedtecknad slagverkstradition 

inom just svensk folkmusik har lett till att skrifter i ämnet inte förekommer, och en 

trolig förklaring till detta kan vara att slagverket endast existerat en kortare tid inom 

vår svenska folkmusik. Denna brist på nedtecknad slagverkstradition i Sverige har 

också lett till att forskning inom detta område inte heller har presenterats, än.  

 

                                                 
5 Bodhrán: Irländskt folkmusikinstrument. En ramtrumma med mycket hårt spänt skinn som spikats i 

träramen. Spelas med fingrarna, handen el med pinne. I ramens insida sitter ett krysshandtag. 

Storleken kan variera mellan 40-80 cm (Olsson, 1985, sid. 58).  
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När jag vidgade mina sökningar om tidigare forskning fann jag texter skrivna om 

trumset istället för slagverk. Speciellt ett examensarbete av Andreas Pollak (2014) fick 

min uppmärksamhet. Det tar i stora drag upp hur det är möjligt att utveckla soundet 

på trumset och vilka metoder och tekniker som kan användas för detta. Här såg jag 

en direkt koppling till mitt arbete. Pollak skriver om processen att hitta nya ljud ur 

en golvpuka från ett trumset:  

 
I kombination med det skinnet som satt på lyckades jag med hjälp av 

blompinnar få fram övertoner som jag kunde kontrollera beroende på hur 

mycket jag tillät blompinnarna att vibrera, hur hårt jag tryckte dem mot 

skinnet, var på skinnet jag drog dem och hur snabbt jag drog dem över 

skinnet (Pollak, 2014, s. 10, 2014). 

 

Pollak (2014) skriver vidare att han även försökte manipulera ljudet som kom ur 

golvpukan genom att ställa olika objekt på trummans skinn. ”Jag använde mig bland 

annat av en crotal, en väldigt liten och kompakt cymbal med väldigt hög pitch, och 

tilltalades av det distade ljudet den fick fram ur golvpukan” (s. 10). Det som Pollak 

skriver visar på en strävan att vilja utveckla sitt musicerande och testa ny och okänd 

mark. Hans arbete är för mig relevant att läsa i och med att jag med detta arbete 

också utforskar en ganska ny och okänd mark.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Till mitt valda problemområde känner jag att det finns ett rätt så naturligt val när det 

kommer till de teoretiska perspektiven, och det valet är mästarlära. Mitt arbete 

kretsar kring och i svensk folkmusik, och hela denna folkmusiktradition bygger från 

början på mästarlära. En musiker gick förr i tiden och lärde sig att spela inom en 

specifik tradition, hos en så kallad mästare, innan hon eller han själv fick ta steget ut 

att spela vad hon eller han ville eller skriva egen musik: ”Att gå i lära hos en mästare 

har i århundraden varit det huvudsakliga sätt på vilket de unga blev invigda i de 

färdigheter, kunskaper och värden som har anknytning till ett hantverk och ett yrke” 

(Nielsen & Kvale, 2000, sid. 27). Men det är inte bara en person som kan vara 

mästare, utan i en decentrerad synvinkel så kan även en hel musikstil och tradition 

vara det. Detta gör att mästarläran passar ännu bättre till detta arbete då jag även ser 

folkmusiken med dess tradition som en mästare. 

 

I mästarläran finns det inte någon formell undervisning, så frågan är vad som 

främjar läroprocessen. Polanyi menar att ” i en individcentrerad infallsvinkel till 

mästarlära fokuseras på förhållandet mellan läromästare och lärling” (Polanyi, 1985, 

citerad i Kvale, 2000, s. 32). Detta kopplar jag till det jag har fått med mig av 

Berndalen i form av tips och idéer kring utvecklandet av den speciella spelteknik jag 

arbetar med i föreliggande studie. I en individcentrerad infallsvinkel kan alltså en 

person vara en mästare. Vidare menar Schön att ”det är mästaren som i sin praktik 

reflekterar och gör yrkets tänkandesynligt för lärlingen” (Schön, 1987, citerad i Kvale, 
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2000, s. 32). Wenger menar att ”utifrån en decentrerad ståndpunkt till mästarläran är 

det lärlingens deltagande i praxisgemenskapen som är den avgörande faktorn” 

(Wenger, 1998, citerad i Kvale, 2000, s. 33) och att ”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” (s. 33). I en decentrerad synvinkel och genom mitt deltagande i 

praxisgemenskapen är det folkmusiken med dess tradition som skulle kunna ses som 

min mästare.  

 

När det kommer till den pedagogiska sidan av mästarläran, verkar den inte vara 

speciellt populär: ”I fem inflytelserika pedagogiska och psykologiska läroböcker 

framgår att mästarlära överhuvudtaget inte nämnts” (Nielsen & Kvale, 2000, sid. 28). 

Dock använder skolan en hel del av mästarläran genom den muntliga 

kommunikationen mellan lärare och elev. Nielsen och Kvale menar att 

”undervisningen i bemärkelsen direkt muntlig förmedling är vida utbredd i 

klassrummen, där man inte är särskilt uppmärksam på den läranderesurs – miljön – 

som är helt avgörande för mästarlära” (s. 40). Trots detta är det i en skolklass svårt 

att genomföra mästarläran i och med att ”skolklasser är organiserade efter ålder, 

varför det inte finns omedelbar möjlighet att lära av äldre, mera kompetenta 

kamrater” (s. 40). Förutom detta kan användningen av mästarläran i skolan få 

ovälkomna konsekvenser. Nielsen och Kvale menar att ”i skolan finns t.o.m. risken 

att lärande via observation och imitation av mera kompetenta elever direkt blir 

bestraffat som fusk” (s. 40).  

 

Spelmanstraditionen är många århundraden gammal och ”det undervisningssätt 

som visade sig vara förhärskande bland spelmännen var mästarlära” (von 

Wachenfeldt, Brändström & Liljas, 2012, sid. 75). Även om mästarläran har en lång 

historia verkar den särdeles inte ha en framträdande roll i dagens undervisning. 

Nielsen & Kvale (2000) menar att ”användningen av mästarlära i dagens offentliga 

utbildningssystem kommer att vara begränsad” (ibid. sid. 41). Det finns en hel del 

kritik mot att använda sig av mästarlära i dagens undervisning och att den ses som 

en föråldrad undervisningsmetod. 

 
Huvudrubriken har betonat att mästarlära idag är en anakronism som 

härstammar från medeltidens hantverksskrån och att den som sådan 

inte bara är ett uttryck för ekonomisk utsugning av lärlingen från 

mästarens sida, och att den bara innehåller praktisk hantverkskunskap men 

ingen teoretisk kunskap. (Nielsen & Kvale, 2000, sid. 42)                 

 

Då mästarläran fortfarande än idag används inom framför allt folkmusiktraditionen 

kan det kännas fel att kalla den för en anakronism. I dagens skola torde inte heller 

någon ”mästare” kunna hålla på med någon slags ekonomisk utsugning av lärlingar 

som de kanske kunde i forna dagar. 
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Men, det finns också de som talar gott om mästarlära som undervisningsform och 

argumenterar för detta. ”Som argument för mästarläran har framhållits att den 

borgar för kontinuitet, identitet och tradition”, skriver Nielsen och Kvale (2000, sid. 

42). Folkmusik hänger ju mycket ihop med just tradition, så det kan väl kanske sägas 

att folkmusik också är tradition. Att lära sig låtar ur sin egen tradition, alltså där man 

själv är född och uppvuxen, anses som grundpelaren inom folkmusiken.  

 

Nielsen & Kvale (2000) skriver att ”argumentet att mästarläran är en föråldrad 

lärandeform tar sig olika uttryck, till exempel att mästarläran fungerar bäst i stabila 

sammanhang och att det moderna samhället bland annat kännetecknas av snabba 

förändringar, varför mästarläran är föråldrad” (ibid. sid. 44). Frågan är om detta 

betyder att folkmusiken också betraktas som föråldrad och att vi därför borde 

”fräscha upp den” mer, eller, är ska vissa saker inte förändras eftersom de är bäst 

som de är. 
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3 Metodkapitel 

I detta kapitel presenteras studiens metod. Här redogörs också för urvalet av 

studerade situationer och händelser, studiens genomförande samt dess tillförlitlighet 

och giltighet. 

3.1 Metodologi 

I detta arbete har videoinspelningar, ljudinspelningar och loggboksskrivande varit 

mina forskningsmetoder. Genom att kombinera dessa tre metoder har jag fått en 

bred databas av information som utgör en bra grund för denna forskning. Björndal 

(2005) menar att ”ljud- och videoinspelningar rymmer i princip två huvudsakliga 

fördelar. Den främsta är att man så att säga konserverar observationer av ett 

pedagogiskt ögonblick som annars skulle gå förlorat och aldrig bli registrerat” (sid. 

72).  

 

Dagens teknik har gjort det avsevärt mycket enklare att både ljud- och videoinspela 

olika situationer. Detta leder i sin tur till att observationer har blivit mycket enklare 

att utföra än för bara några år sedan. Att spela in olika situationer, som till exempel 

ett övningspass eller en undervisningssituation, gör det möjligt för en forskare eller 

en pedagog att senare ”spola tillbaka bandet” för att kunna titta på vad som 

egentligen hände och på så vis kunna analysera sig själv i vilken situation det än är. 

Björndal (2005) menar att: 

  
Den andra fördelen med ljud och bildinspelningar är den stora  

rikedom av detaljer som då blir bevarad. Varje gång man tittar eller 

lyssnar på inspelningen kan man få syn på något nytt och intressant. 

Man kan observera en och samma situation upprepade gånger och 

fokusera på olika saker vid varje uppspelning. På så sätt kan man skapa  

en ingående och djup förståelse av komplicerade samspel i  

undervisnings- och handledningssituationer. (Björndal, 2005 sid. 72) 

 
Att hinna reflektera och utvecklas inom det valda forskningsområdet kan underlättas 

med hjälp av ljud och videoinspelning, som Björndal (2005) menar. I efterhand blir 

det då möjligt att observera sig själv eller det som är videofilmat i lugn och ro och ha 

tid till att analysera allt som är av värde.  

 

När det är bestämt vilken lektion som ska spelas in, vilken teknisk apparat ska då 

användas för bästa resultat, ljudinspelare eller videokamera? Om det är en dialog 

mellan några personer i en undervisningssituation som är det väsentliga att 

analysera och granska så är en ljudinspelare ett bra alternativ, eller, i dagens tekniska 

värld så går det lika bra att spela in med sin mobiltelefon eller dylikt. Är det mer 

helheten som är av värde, både dialog, rörelser och aktiviteter under lektionen så är 

en videokamera att föredra. Björndal (2005) förklarar att ”en kamera spelar in både 
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verbala och icke-verbala signaler och samspelet mellan dem. Det gör att man efter 

inspelningen lättare kan förstå och analysera komplex kommunikation” (sid. 79). 

  

För att kunna analysera så mycket som möjligt av sig själv i en 

undervisningssituation är en videokamera att rekommendera. Den ger många fler 

möjligheter än vad en ljudinspelare eller en mobiltelefon gör. Om det bara är en 

dialog som i sammanhanget är viktigast att analysera är det bara att inte titta på 

filmen utan bara lyssna på det inspelade ljudet. Det blir dock uppenbart i ett senare 

skede att det vore bra och nyttigt att analysera även vad som finns på filmen, går det 

inte att göra om det hela från början om inte en videokamera har använts. Björndal 

(2005) menar att en videofilmad situation gör det lättare att göra en mer 

helhetsinriktad analys och observation av vilken situation som helst.  

 

Loggboken är ett väldigt smidigt dokumentationsmedel och det minst tidskrävande 

sättet att ta till för att bevara sina observationer. ”Vi känner igen loggboken från 

många olika yrkesområden, inte minst skeppsfarten där den också har sitt 

ursprung”, skriver Björndal (2005, sid. 61). En loggbok kan ha många namn, 

exempelvis reflektionslogg och kommunikationslogg. Att föra loggbok är i det här 

sammanhanget detsamma som att man i slutet av en arbetsvecka, en arbetsdag eller 

ett undervisningspass skriver ner sina tankar och funderingar på papper. Att 

använda sig av en loggbok är ett utmärkt sätt för att minnas vad som har skett. 

Björndal menar att ”syftet med loggboksskrivandet är att genom en skriftlig 

reflektion skapa en djupare förståelse av någon som skett” (sid. 62). Genom att 

använda sig av en loggbok kan man på ett systematiskt sätt avsätta tid för 

reflektioner av sin egen praktik.    

3.2 Metod 

Här beskrivs vilka metoder som har valts för dokumentation av materialet i denna 

studie, vilka situationer som har dokumenterats, hur jag har gått tillväga, hur jag har 

bearbetat det dokumenterade materialet och vad jag anser om giltigheten i detta 

arbete. 

3.2.1 Val av studieobjekt 

I detta arbete ämnar jag att lära mig speltekniker för att kunna spela melodier på 

ostämda slagverksinstrument samt att med samma speltekniker kunna simulera ett 

helt trumset på endast en tamburin. Med folkmusikgenren som ena mästaren och 

med spelmannen på slagverk, Petter Berndalen, som den andra ska jag försöka 

lyckas med detta. Med hjälp av lektioner med Petter och videoobservationer när han 

själv spelar hoppas jag kunna få en bank med tekniska tips och idéer som kommer 

att hjälpa mig på vägen mot att lära mig de speltekniker jag eftersöker i detta arbete.  
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3.2.2 Val av metod  

Tre olika metoder har använts i denna studie för dokumentation av material och det 

är videoinspelning, ljudinspelning och loggboksskrivande. Videoinspelning har 

använts för att jag skulle kunna både se och höra vad som skedde under de inspelade 

situationerna. Ljudinspelning använde jag för situationer och tillfällen då det viktiga 

i situationen var det ljudande, medan loggboksskrivandet användes kontinuerligt. 

Dessa tre metoder tillsammans täcker enligt mig, den här studiens 

dokumentationsbehov genom att de ger en bred överblick. 

3.2.3 Val av dokumenterade situationer 

I studien har jag valt att dokumentera olika situationer där jag själv sitter i ett 

övningsrum och arbetar med mitt valda område, det vill säga spel på ostämda 

slagverksinstrument. Jag har varit noga med att dokumentera så att alla olika saker 

jag har arbetat med och testat har dokumenterats på ett eller annat sätt i syfte att ha 

en så stor bank med information och progression som möjligt. När nya saker har 

testats för första gången har jag dokumenterat för att kunna se hur det gick. Detta 

kombinerat med dokumentation vid flera tillfällen under vägens gång för att i 

efterhand kunna se på min eventuella progression, har gjort att det har varit enkelt 

att se hur utvecklingen har tett sig. 

3.2.4 Genomförande av dokumentationen  

För att dokumentera mina valda situationer och händelser har jag alltså videofilmat, 

ljudinspelat och skrivit en kontinuerlig loggbok. När jag videofilmade ställde jag en 

kamera i den bästa vinkeln jag kunde hitta för att få med så mycket väsentligt som 

möjligt i bilden. Detsamma gällde ljudinspelningen där jag sökte fånga upp det bästa 

möjliga ljudet. Undersökningen tog plats i ett av skolans slagverksrum och 

loggboksskrivandet skedde i direkt anslutning till avslutat övningspass för att ha allt 

så färskt som möjligt i minnet. 

3.2.5 Bearbetning och analys av dokumentationen 

När jag bearbetade det dokumenterade materialet gick jag till väga på några olika 

sätt. För att få ut det mesta av videofilmerna valde jag att först titta på dem alla och 

därefter kontrollera några utvalda videoklipp lite närmare, det vill säga de som jag 

ansåg var av störst värde för detta arbete. När jag analyserade de första filmerna 

antecknade jag också ganska mycket samtidigt. Dessa anteckningar gällde till 

exempel saker som jag såg att jag gjorde bra och som jag tyckte lät bra, saker som såg 

konstiga ut och som inte lät lika bra samt saker som såg konstiga och/eller 

ansträngda ut men som samtidigt ändå lät rätt så bra. Jag analyserade mina 

dokumentationer med en utgångspunkt från Berndalens spelsätt som jag har tagit 

tips och idéer från via videoklipp där han själv spelar.  
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Samma sak gjorde jag sedan med ljudinspelningarna. Här lyssnade jag mycket på de 

olika ljud som jag framkallade från tamburinen och hur jag kunde förbättra dem och 

få dem så olika varandra som möjligt. Jag lyssnade igenom dem, hittade och valde 

sedan ut de delar som var speciellt intressanta och sedan analyserade jag dem 

närmare.  

 

Under mitt arbete har jag vid ett flertal tillfällen fått syn på nya detaljer varje gång 

jag har analyserat mitt dokumenterade material. Att granska och analysera något 

man själv, eller någon annan, har gjort i efterhand kan vara guld värt. I stundens 

hetta är det så många detaljer och delar i moment och det är svårt att hinna reflektera 

över vad som händer för att det kanske är något som görs på rutin. Ett tema under 

mina analyser blev mina händer. Jag tittade mycket på dem och hur de arbetade. 

Detta hjälpte mig att finputsa min spelteknik för att göra den ännu bättre och 

smidigare. 

 

Loggboken har jag läst igenom så många gånger jag anser har varit nödvändigt och 

jag har då alltid haft den till hands när jag har analyserat något av det 

dokumenterade materialet för att på samma gång kunna koppla ihop vad jag skrev i 

loggboken mot vad jag såg eller hörde på inspelningen. 

3.2.6 Etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet och giltighet 

Validitet syftar på hela undersökningsprocessen, det vill säga om resultatet är 

verklighetstroget och ger en sann bild av ämnet (Johansson och Svedner, 2010). 

Studien har bedrivits inom mitt valda område och jag anser därför att den är både 

relevant och tillförlitlig. Att undersöka sig själv och sin egen process är något som 

har varit både nyttigt, givande, intressant och roligt, men inte helt självklart. Det är 

speciellt att analysera sig själv och det tog ett litet tag innan jag kunde koncentrera 

mig fullt ut på att lära mig av mig själv. Men i och med att allt fokus har legat på mig 

själv har jag då klart och tydligt kunnat se hur utvecklingen har gått. Jag anser att 

undersöka sig själv inte bara är giltigt utan att det även är väldigt utvecklande.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av mitt arbete indelade i olika teman: Att vandra 

uppför ett okänt berg, Allt som behövs är en hand, Återanvändning och Med en enda 

tamburin kan man komma långt… Dessa resultatteman, som bland annat tar upp 

inlärningsprocessen och instrumentval för arbetet, sammanfattar vad detta arbete har 

handlat om och kretsat kring.  

4.1 Vägen mot de nya spelteknikerna  

När jag inleder arbetet så har jag ingen förkunskap om ämnet, förutom att vara 

slagverkare. Jag vet dock att det finns en person som vet något om detta, det vill säga 

spelar melodier på ostämda slagverksinstrument, och det är just Petter Berndalen. 

Det är från honom jag får inspiration till att själv testa på att göra detta. Det var i 

arbetets skede en del motgångar. De tekniker jag försökte mig på var inte helt 

naturliga att göra och det tog ett tag innan jag hittade ett naturligt sätt att utföra dem 

på. Innan jag fick lektioner av Petter lärde jag mig endast via videoobservationer av 

honom när han själv spelade, och det visade sig inte vara helt lätt.  

 

Under mina första försök börjar jag att föra loggbok över vad som sker. I början av 

loggboken står det att läsa: 

 
Att försöka härma hur en annan person spelar detta är inte lätt utifrån 

endast olika videor… det är en väldigt annorlunda spelteknik det bygger 

på. (utdrag ur loggboken) 

 

Jag vet att jag ska få lektioner med Berndalen, men jag har redan inlett mitt 

utforskande arbete. Att lära sig en helt ny spelteknik är både roligt och utmanande, 

det syns också på de tillfällen jag har videodokumenterat. I de första videofilmerna 

ser jag tydligt att det är något ovant jag håller på med, samtidigt som det ser ut som 

det går ganska fort framåt.  

 

När jag först börjar arbeta med att lära mig denna nya spelteknik känns vägen fram 

till målet, som innebär att kunna behärska den nya tekniken på ett tryggt och säkert 

sätt, både lång och svår. Det är lite som att bestiga ett för mig helt okänt berg. Vägen 

upp är brant och bitvis svår, men jag vet också att väl där uppe väntar mig något nytt 

och spännande trots att det är okänt. Denna nyfikenhet gör att resan uppför berget, 

resan mot att lära mig denna nya spelteknik, både är rolig och utmanande. Ju längre 

upp jag kommer, desto mer känner jag det som att målet kommer närmare och 

närmare och därmed blir också vägen alltmer överkomlig. Till slut så når jag ända 

upp på toppen av berget, allt bara släpper och faller på plats, och mitt spel blir till 

något naturligt och självklart. Jag har lyckats lära mig den nya tekniken. 



 20 

4.2 Allt som behövs är en hand 

Under arbetets gång ligger ett av mina fokus, av naturliga skäl, på de instrument jag 

valt att använda mig av. Framför allt är det ett som träder fram som ett 

huvudinstrument, och det är tamburinen. Tamburinens böjliga skinn, gjort av någon 

sorts plast, ger vid rätt teknikanvändning stora möjligheter till variation i tonhöjd. 

Tamburinens skinn tillsammans med dess runda metallplattor, som är placerade två 

och två och som skallrar när tamburinen på något vis träffas av ett slag, gör att det 

kan bildas ett stort utbud av olika ljud. Tamburinen är ett av de mest populära 

slagverksinstrumenten inom folkmusiken idag och jag vill lära mig att använda den 

till så många olika saker möjligt och göra den till mitt huvudinstrument inom 

folkmusiken. 

 

Att böja på tamburinens skinn har blivit centralt i detta arbete. Genom att trycka ner 

skinnet med min vänstra hand på olika ställen och med olika delar av handen 

beroende på vad jag är ute efter för ljud, kan ett ganska stort förråd av ljud uppstå. 

Till exempel kan det yttre handrotsbenet, os pisiforme på latin, beläget ganska rakt 

under lillfingret användas ganska flitigt i olika situationer för att framkalla olika ljud 

och tonhöjdsskillnader. 

 
Figur 1. Figuren visar med vilken del av handen, os pisiforme, som med fördel används för att 

framkalla en ton som går från mörk till ljus (Pisiform bone, 2014, 28 september). 

 

Hur ljus tonen blir beror på hur hårt skinnet trycks ned. Genom att samtidigt som 

skinnet trycks ned och jag slår till skinnet så kan vänsterhanden föras från 

ytterkanten av skinnet till mitten av skinnet för att framhäva ett ”boooooiiiing”-ljud. 

Det blir ett ljud som går från låg tonhöjd gradvis uppåt till en högre, ljusare tonhöjd. 

Angående detta lite speciella ljud står det i min loggbok att: 

 
Konsten att framkalla ett ”booing”-ljud är en speciell sådan, men idag 

kändes det som att det lossnade lite och det börjar kännas naturligt att göra 

detta ljud (utdrag ur loggboken) 
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Att hitta den lilla benbiten i handen och få till rätt ”glid” över skinnet är inte helt 

självklart till en början, men som med så mycket annat blev det bättre med lite 

övning. 

 

När jag hade arbetat med detta en tid började jag mer och mer att känna på olika små 

melodier för att testa det jag hade lärt mig. Den första melodin jag försökte spela var 

den klassiska och väldigt kända ”Äppelbo gånglåt”, en traditionell folkmelodi från 

Dalarna. Jag kunde ganska snabbt behärska denna melodi genom att böja på skinnet 

för att framkalla tonhöjder så att det var möjligt att höra att det faktiskt var denna låt 

jag spelade. Samtidigt som tiden fortlöpte lärde jag med fler melodier, till exempel 

”Ät mer falukörv” av Magnus Stinnerbom och ”Syster vals” av Mattias Pérez. 

Intervallen på de toner jag hade lyckats framkalla på tamburinen sträcker sig runt 

cirka en oktav. Det är med hjälp av dessa tonhöjder från tamburinens skinn 

kombinerat med slag på andra delar av tamburinen, till exempel sargen, med både 

fingrarna på vänster hand och med pinnen som jag håller i höger hand som jag 

lyckades spela melodier. 

 

 Förutom att trycka ner skinnet ska även vänsterhanden klara av att, ibland enbart 

och ibland samtidigt som den trycker ner skinnet, spela rytmer med fingrarna. 

Rytmerna spelas altererande mellan pek- och långfinger och de slag man oftast 

använder är enkelslag, dubbelslag och paradiddlar. Enkelslag innebär att varje finger 

slår ett slag på tamburinen innan nästa finger gör samma sak. Dubbelslag är då att 

varje finger slår två slag innan man byter och paradiddel är en kombination av slag 

som mellan pek- och långfinger bildar en speciell rytm. Med andra ord är det den 

vänstra handen som fokus läggs på. Den högra handen är den som håller pinnen som 

slår på skinnet. Två olika sorters pinnar testar jag. Den ena varianten är en vanlig 

smal blompinne med eltejp lindad runt och den andra varianten är en bambupinne, 

lite smalare än ett lillfinger, som är upphackad i små spröt uppifrån och ca en 

femtedel av längden ned. Denna konstruktion är till för att skapa ett öppnare ljud ur 

skinnet när det träffas av pinnen. Av mina dokumentationer att döma bildas det ljud 

som tilltalar mig mest av bambupinnen. 
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Bild 1. Överst syns bambupinnen med de uppsågade spröten, i mitten ligger två blompinnar bredvid 

varandra lindade med eltejp och nederst syns endast en blompinne lindad med eltejp. 
 

I och med att blompinnen är hel och solid skapar den ett mer dovt och kompakt ljud 

till skillnad mot den uppsågade bambupinnen som skapar ett öppnare och friare 

ljud.  

 

Allt som behövs för att göra detta är alltså en hand, eller helst två. I princip lägger jag 

allt fokus på att händerna ska lära sig att göra alla dessa små rörelser som behövs. 

Fingrarna är väldigt viktiga, medan själva armarna inte gör annat än stöttar upp 

händerna för att göra allt detta möjligt. 

4.3 Återanvändning av tidigare erfarenheter 

Genom åren som slagverkare och trummis har jag anammat en rad olika speltekniker 

för olika slagverksinstrument inom olika genre. Några exempel på detta är 

trumstocksteknik för trumset och virveltrumma och handledsrotationsteknik för till 

exempel marimba. Jag frågar mig själv nu om jag har någon användning för dessa 

tekniker när jag arbetar med ännu en ny spelteknik. Svaret är ja. Utan tidigare 

erfarenheter och tusentals övningstimmar hade det garanterat blivit väldigt svårt och 

ta väldigt mycket längre tid att lära sig det jag nu försöker göra. Även om jag konkret 

inte använder mig av någon teknik jag redan kan, har jag definitivt haft nytta av att 

ha bemästrat dessa andra slagverkstekniker när jag skulle lära mig något nytt. Det 

jag egentligen gör är att ta element från de redan kända teknikerna för att överföra 

dem till en ny teknik. Denna överföring är inget som jag egentligen tänker på när jag 

sitter och övar, utan det kommer bara väldigt naturligt. Det är också något jag 

reflekterar över i ett senare skede.  

 

Trumstockstekniken är snarlik den teknik jag använder med min högra hand som 

håller i pinnen, bortsätt från att fingrarna inte arbetar på samma sätt som när jag 

spelar med en trumstock, och så klart skillnaden att det inte är en trumstock utan en 

bambupinne. Handledsrörelserna som jag använder när en trumstock är det aktuella 

verktyget är desamma som jag använder mig av i detta arbete. Det är naturliga 

mjuka rörelser som genom åren har utvecklats till det som de är idag, en mjuk 

följsam rörelse mellan underarm, handled och hand. 

 

Fingertekniken som används till spel med trumstockar har jag också användning för 

när det gäller hur den vänstra handen spelar på tamburinen. Genom att ha arbetat 

med bland annat dubbelslag och enhandsvirvel har mina fingrar fått arbeta genom 

åren och erhållit de muskler som krävs för att genomföra detta. Dessa muskler har 

jag haft användning för nu när mina fingrar på vänsterhanden ha fått arbeta var för 

sig när jag spelar på tamburinen. Vänsterhandens fingrar sköter delvis både 

ändringarna av tonhöjd och rytmen i melodierna. Ibland använder jag dem för att 

trycka ner skinnet på olika ställen för att skapa olika tonhöjder och ibland spelar de 
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rytmer, till exempel på sargen av tamburinen. Dessa användningsområden 

kombinerar jag ofta till snabba kombinationer av slag och tonhöjder för den bredaste 

möjligheten att på tamburinen skapa folkmelodier och komp anpassade till 

folkmusik. 

4.4 Med en enda tamburin kan man komma långt… 

Det finns ytterligare ett användningsområde som tamburinen kan användas till som 

kanske inte är det första som kommer till åtanke när ordet tamburin hörs. Detta är att 

få tamburinen att låta som ett trumset. För att framkalla något sådant ur en tamburin 

används samma spelteknik som när melodier skapas. Skillnaden är bara att de olika 

ljud som går att frambringa ur tamburinen läggs i en sådan ordning så att de upplevs 

som olika delar på ett trumset.  

 

Under detta arbetes gång finner jag att denna teknik är mycket användbar i många 

olika sammanhang. Det går till exempel att laborera med tekniken genom att försöka 

härma de olika trumkomp6 som spelas på ett trumset och få dem att låta så lika som 

möjligt på enbart tamburinen. Att därefter ta några av dessa olika komp till en 

ensemblesituation och testa dem för att ”krydda” en låt med ett "riktigt" komp då 

och då, är riktigt roligt. Det går minst lika bra i en sådan situation att spela dessa 

komp på bara en tamburin som på ett trumset. Användningsområdena för att spela 

komp anser jag är många och det är bara min egen fantasi som sätter stopp. Genom 

att applicera denna "kompteknik" tillsammans med de övriga spelsätten på tamburin 

blir detta enskilda lilla instrument bara mer och mer användbart i fler och fler olika 

situationer.  

 

Konsten att kunna applicera ett komp från ett trumset till en tamburin är i sig inte 

helt självklart till en början, men allt faller mer och mer på plats ju mer tid jag ägnar 

åt detta. Processen innebär att jag tar olika ljud från trumsetet och sedan testar mig 

fram på så många olika sätt som möjligt och med många olika verktyg för att hitta ett 

ljud som är så likt som möjligt som det jag utgick ifrån på trumsetet. Efter att ha 

hittat en mängd olika ljud, till exempel ljud för bastrumma, virveltrumma, hihat och 

pukor, på tamburinen börjar jag att sätta ihop dem i samma följd och på samma sätt 

som i ett komp på ett trumset. Denna process repeteras varje gång ett nytt komp 

överförs från trumset till tamburin. 

4.4 Ännu större vokabulär 

Med en enda tamburin går det alltså att komma långt när det gäller att spela med 

den teknik jag har arbetat med här i denna studie. För att få ett mer mångsidigt 

sound och ett större musikaliskt vokabulär kan det dock läggas till fler instrument, 

både som liknar och skiljer sig från tamburinen. Jag har till exempel använt mig av 

                                                 
6 Den serie av slag som vanligtvis görs på ett trumset vid musicerande med andra musiker. 

Hädanefter använder jag förkortningen komp i min text. 
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en pandeiro med ett hårt spänt skinn för att spela accenter och även en mindre 

tamburin som i allmänhet skapar ljusare ljud. Andra instrument jag har använt mig 

av för att skapa ett bredare sound är några cymbaler i olika storlekar och klanger, en 

cajon med pedal som bastrumma, träblock för accentliknande slag och annat 

småskrammel som till exempel vindspel, klockor och bjällror. Jag spelar inte själva 

melodierna på dessa instrument utan de agerar mer som effekter och hjälpmedel för 

att få fram vissa utmärkande delar eller enskilda toner i melodin. Dessa instrument 

spelar jag på med både vänster och höger hand, men i och med att jag håller en pinne 

endast i höger hand så spelar jag på instrumenten med endast handen när jag 

använder den vänstra handen, vilket framkallar ett annat sound än om jag använder 

pinnen. Detta medför alltså att varje instrument låter olika när de spelas med hand 

eller med pinne, så jag experimenterar också med detta för att variera soundet. Dessa 

instrument jag använder används ofta i folkmusik så soundet blir ganska direkt 

folkmusikaliskt. För att sedan få det att låta ännu mer folkmusik så tar jag inspiration 

från hur jag tidigare har spelat på cajon i folkmusiksammanhang. Från cajonen tar 

jag idéer till mina komp på tamburinen och även till hur jag tekniskt sätt spelar 

melodier på tamburinen.  

4.5 Resultatsammanfattning 

Detta arbete baseras på en självobservation när jag arbetar med att lära mig spela 

melodier på ostämda slagverksinstrument inom folkmusikgenren. Det var en helt ny 

spelteknik jag skulle lära mig och ett helt nytt sätt att tänka på när jag spelade, och 

det visade sig att jag skulle ha stor nytta av vad jag tidigare har lärt mig på slagverk 

genom åren. Självklart har det varit en fördel med förkunskaper inom musik och, i 

föreliggande studie, inom slagverk och folkmusik vilket har varit till hjälp på vägen.  

 

Målet med arbetet var att inom folkmusikgenren lära mig att spela melodier på 

ostämda slagverksinstrument, och jag tycker att jag lyckades med det. Främst har jag 

lärt mig att utnyttja det böjliga skinnet på tamburinen för att framkalla olika 

tonhöjder, för att sedan sätta ihop dem i en följd så att örat hör en melodi. Detta i 

kombination med att addera några andra slagverksinstrument för att förstärka rytm 

och melodi gör det ännu lite tydligare. Självklart går det hela tiden att bli bättre på 

allting, men så här i slutet av studien är jag ändå nöjd med vad jag har åstadkommit. 

Jag har lyckats spela flera hörbara folkmusikmelodier på dessa ostämda 

slagverksinstrument. Ett andra mål för arbetet var att med hjälp av denna teknik – att 

framkalla toner på en tamburin – kunna simulera ett trumset och spela trumkomp 

vanligtvis tillhörande trumsetet men nu på tamburinen. Att kunna spela olika 

trumkomp på en tamburin är något jag tycker har varit väldigt roligt, och som jag 

tror kommer vara användbart i framtiden. Dessa trumkomp, när jag spelar dem på 

tamburinen, låter det genast en del folkmusik om i och med att soundet från en 

tamburin är så starkt kopplat till folkmusiken. Det fungerar rätt så bra att överföra 

trumkomp direkt till folkmusiken på tamburin och spela dem som de är, utan någon 

större modifiering. När det gäller att spela en polska med till exempel kort etta eller 
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kort trea faller trumkompen lite. Det är här jag använder det tekniska jag har lärt mig 

från att spela trumkompen på tamburinen till att skapa nya folkmusikaliska komp 

som passar till dessa udda taktarter. I och med att det är samma teknik jag använder 

för att spela komp och melodier så är det tekniskt sett inte så stor skillnad att spela 

melodier i dessa taktarter. Det viktiga blir då istället att kombinera slagen på så vis, 

och tänka mer melodiskt, att det istället blir hörbara melodier.  
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5. Diskussion 

Här diskuterar jag resultatet av min utforskande resa utifrån mitt valda teoretiska 

perspektiv. Här nämns även något om mina egna tankar kring arbetets gång, vad jag 

tror och tycker att detta arbete betyder för framtiden och något om framtida 

forskning inom området.  

5.1 Metoddiskussion 

Genom videodokumentation, ljudinspelningar och loggboksskrivande har jag 

succesivt dokumenterat mitt arbete med att lära mig den nya tekniken. Det är väldigt 

intressant att se både hur spelteknikerna jag har arbetat med har förändrats och 

utvecklats och höra hur soundet förändrats under processens gång. Det har varit ett 

bra val att använda videoinspelning, ljudinspelning och även loggboksskrivande 

som dokumentationsmetoder. Dessa tre varianter kompletterar varandra bra och det 

känns som att de tillsammans har bidragit till en fullvärdig dokumentation med 

mycket material i olika format. 

5.2 Resultatdiskussion  

Att spela melodier på ostämda slagverksinstrument inom folkmusikgenren och 

simulera ett helt trumset på endast en tamburin med mästarlära som fokus är vad 

detta arbete har handlat om. Min mästare genom arbetet har, med det decentrerade 

synsättet som utgångspunkt, varit folkmusiken med dess tradition och, med det 

individcentrerade synsättet som utgångspunkt, musikern Petter Berndalen som 

också är min största inspirationskälla till detta arbete. ”Att gå i lära hos en mästare 

har i århundraden varit det huvudsakliga sätt på vilket de unga blev invigda i de 

färdigheter, kunskaper och värden som har anknytning till ett hantverk och ett yrke”, 

skriver Nielsen och Kvale (2000, sid. 27). I den individcentrerade infallsvinkeln till 

mästarläran menar Nielsen och Kvale att lärande inte endast består av imitation av 

mästaren, utan även grundas på mästarens förhållningssätt till det yrke som skall 

läras. Min mästare i arbetet förhåller sig på ett specifikt sätt till slagverksspel inom 

svensk folkmusik och det är detta förhållningssätt som går vidare till mig, eleven. 

Nielsen och Kvale menar också angående det decentrerade synsättet att det inte 

existerar en decentrerad praxisgemenskap isolerad, utan den är som en del av större 

helheter. Detta kopplas till mitt arbete genom min andra mästare, folkmusikgenren, 

som kan ses som en del av en större helhet av musik. Dessa tekniker som jag har lärt 

mig kan ses som nya redskap som har införlivats i den folkmusikaliska traditionen. 

Det är i någon mening gamla tekniker som har anpassats och förnyats till dagens 

folkmusik.  

 

Något som slog mig under arbetet och analyserandet av mitt ihopsamlade material, 

var att jag i någon mening också blev som en mästare för mig själv. Att analysera sig 

själv och lära sig genom att studera hur jag själv arbetar blir som att gå till en annan 
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mästare för att betrakta och lära. Som Nielsen och Kvale (2000) säger så har det i 

århundraden varit att studera en mästare och lära sig av en mästare som man har lärt 

sig inom hantverkkonster. Och varför skulle det inte i en sådan här situation gå att 

vara sin egen mästare och lärare? ”Den främsta är att man så att säga konserverar 

observationer av ett pedagogiskt ögonblick som annars skulle gå förlorat och aldrig 

bli registrerat” (Björndal 2005). Genom att göra detta och duktigt analysera sina 

dokumenterade tillfällen torde jag också på sikt kunna bli min egen lärare och 

mästare, vilket kan kopplas till det individcentrerade synsättet i mästarläran (Nielsen 

och Kvale, 2000). 

 

Mästarlära anses idag på många håll vara en utdöende undervisningsform och ”i fem 

inflytelserika pedagogiska och psykologiska läroböcker framgår att mästarlära 

överhuvudtaget inte nämnts” (Nielsen & Kvale, 2000, sid. 28). Men även om den inte 

används lika flitigt idag som förr, så borde det inte finnas några hinder mot att 

använda denna lärandeform även idag. När jag tittade på, transkriberade och 

analyserade det jag hade videofilmat och ljudinspelat så var det som att den 

personen på filmen och som spelade på ljudklippen lärde mig något, trots att det var 

jag själv. Genom att analysera vad som har gjorts och hur det har fungerat så framgår 

det snabbt de saker som vore bra att göra på ett annorlunda sätt och saker som 

märktes att här har det gått framåt. Att vara sin egen mästare och lärling på samma 

gång kan ge väldigt mycket. Även om Nielsen och Kvale (2000) menar att 

användningen av mästarlära i dagens offentliga skola kommer att vara begränsad är 

det inget som hindrar att den ändå används när den uppenbarligen tycks vara 

användbar, menar jag. 

5.3 Egna reflektioner 

Mitt arbete, att lära mig något specifikt genom att observera mig själv, tycker jag har 

gått bra. Att just observera mig själv under en lärandeprocess är något jag inte har 

gjort i så pass stor utsträckning förut, så det var ett roligt och spännande sätt att 

utforska att lära sig något nytt på. Genom att titta på materialet som samlades ihop 

och analysera detta så kan saker som annars skulle gått förlorade uppmärksammas. 

Jag har sett det som ett hjälpmedel under lärandeprocessen, och detta hjälpmedel har 

fungerat bra. Efter att ha arbetat på detta vis så vet jag nu att detta är något jag skulle 

kunna tänka mig att inkludera i lärandeprocesser i framtiden.  

 

När det kommer till själva arbetet och de mål jag ville uppnå tycker jag att jag har 

lyckats. Att lära sig spela folkmusikmelodier på ostämt slagverk och lära sig en ny 

spelteknik för att utföra detta har varit en spännande resa. Detta i kombination med 

att använda denna nyinlärda spelteknik för att simulera ett trumset på enbart en 

tamburin, för att använda i mestadels folkmusiksituationer, har gett mig mycket nytt 

och musikaliskt användbart som jag kommer ha användning av i mitt musicerande 

framöver.           
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5.4 Arbetets betydelse 

Att arbeta med något som inte så många andra har gjort före mig har varit 

spännande. Det har gett mig lite frihet att testa saker själv och upptäcka vad som 

fungerar bra och mindre bra istället för att bara lära mig något jag vet fungerar för att 

många andra gör så. Genom att lära mig så mycket jag kan inom de områden och 

instrument jag i framtiden ska undervisa i, ger det mig en bred bas med kunskap och 

nyttigheter som jag kommer ha stor användning av i mitt yrke som musiklärare. Det 

jag har lärt mig tror jag också kan vara användbart för andra som undervisar inom 

samma område, men då måste de i sin tur lära sig detta själva för att kunna dra nytta 

av det både i sitt musicerande och i sin undervisning.   

5.5 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 

Att forska inom detta område tycker jag har varit intressant, speciellt för att det inte 

har forskats så mycket inom området förut. Detta har också medfört att det har varit 

lite svårt att hitta information. Jag vill därmed slå ett slag för att mer forskning inom 

just detta område ska bedrivas. Jag tror att det är något som kan gynna slagverk som 

instrument, slagverk inom folkmusikgenren och själva folkmusikgenren i sig. Att 

utforska och utveckla instrument och hur instrument kan användas på nya sätt ser 

jag som ett steg i musikutvecklingen idag och som något som behövs. Genom att 

hitta ett nytt användningsområde för ett instrument eller hitta en ny klang eller ett 

nytt ljud som tidigare inte använts eller upptäckts för utvecklingen av 

musikskapande i allmänhet framåt.  
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